
 بسم هللا الرمحن الرحيم 

 السالال   الصالال و   عليه عيسى املسيح )ذهب ضحية عّباد قصة شاب جزائري كتاب حيكي  اهذ
مالالا العلالالم هّ  هالالذا الكالالاب  سالالكن    ؛" كنت نصرانيا كتبها بنفسه بعنالالنا  ،   الربيء من عبادهتم

للغالالة ااماغ غيالالة  تحالال م مع الالم االالكا ا اب  ، ابلقالالرب مالالن ارزائالالر العا الال ة الالالت عقالالا منطقالالة القبائالال  
العقالال  خالال   إضافة إىل ه م جيي    اللغة العربية  الفرنسية  ،  هي منطقالالة شالاله د هحالال ا  م ملالالة 

االنفصالالا  عالالن ارزائالالر ه  علالالى - بالال عم خالالا جي  -لرغبالالة بعالالل ههلهالالا ااخالالم مالالن القالالر  املاضالالي
ر   القالالالالادم  جالالالاله علالالالالى -مالالالالن فرنسالالالالا  ن ااقالالالال  ا صالالالالن  علالالالالى حكالالالالم ذاب ،  قالالالال   جالالالال ها املبكالالالالّ

ه ضالالالا خصالالالبة لالالالز ي النصالالالرانية   ههلهالالالا   تالالال  عسالالالاه  السالالاللطاد ارزائر الالالة  غالالالل  -اخلصالالالن 
متكننا من عنصالالم  بصرها عّ ا حي م هناك ، ك ا هشا د الكثم من الصحف ارزائر ة ،  ابلفع 

م االالن  الع    من هبناء هذه املنطقة  قامنا ببناء كنائس هناك ، لكن  غم هذا   ميكن القالالن  ه الالّ
الالالت   طر فالالة ال  ة  الكثم  عالالر  علالال  ا اد الال  ايفكالاللن  فكالال  ذ  عالالا مالالن د   هي شالال ؛  نجحالالنا لالالن 

 قامالال    - ارزائالالر  شالالباب  نفالالن      القالالر    علالالى  القضالالاء  هجالال   مالالن   -  الالا ه   هالالي  ،   فرنسالالا     جالالرد 

    الفرنسالالية  ا كنمالالة  هدخلالالتهن  ،   جزائالالر د  مسالالل اد  فتيالالاد  عكالالر  ابنتقالالاء  قامالال   ،   ع ليالالة  بتجربالالة 
 ،   الفرنسالالية  اللغالالة   عل الالتهن  ،   الفرنسية  الثقافة   لقنتهن  ،   الفرنسية  الثياب   هلبستهن  ،   ية الفرنس  امل ا   
  .متاما   كالفرنسياد  فأ بحن 

  املفكالالر    الالالنغ اء  إليهالالا  دعالالي   ائعالالة  ختالالر   حفلالالة  هلالالن  هيالالأد  ارهالالند  مالالن  عامالالا   عكالالر  هحالال    بعالال      

 اإلاالال مي  بلبااهن    خلن  ارزائر د  ياد ابلفت  ار يا  فنجئ  ،   ا فلة  ابت هد   ملا  ...  الصحفين  

 مالالر    بعالال   إذ   ارزائالالر     فرنسالالا  فعلالال   مالالاذا  :    عسالالاءل   الفرنسالالية  الصالالحف   ئالالرو  فثالالا د ،   ارزائالالري 

 إذا  ه الالنا   مالالاذا  :ي  الفرنسالال  املسالالتع راد   غ الالر  ،   الكناالال   هجالالاب    ؟ ؟  !!!  عامالالا    عكر ن   مثانية  مائة 

حىت الّنخاي  ق  كرب ا عليالاله  ن هبناء ارزائر مسل   ا ّ ...هذا    ).!!؟ فرنسا  من  هقنى  القر    كا  
 عربالالنا علالالى مبادئالاله السالال حاء  هالالن جيالالري   دمالالائهم لالالرى الالال    مالالا  لبالال   الالن   حالالىت   هالالر   

  كا  غم ملتز  ه  ضّ  الطر ق ،  فع  هالالذا مالالا حالال م مالالا هالالذا الكالالاب ارزائالالري ، إالكخص   
 و  الالال م االالالنناد كاملالالالة لكنالالاله بفضالالال  هللا ععالالالاىل متكالالالن مالالالن العالالالندو إىل الالالالذي اعتنالالالق املسالالاليحية ملالالال 

هالالا  ه  عع لالالنا علالالى  بعهالالا   اإلا    كتب قصته كاملة  هالالي مكالالّنقة  مالال  رو جالال ا ، همتالال  ه  عقر  
  نكرها  جزاكم هللا ك  خم .

 ااخ ايف اإلا   
comaislam2010@maktoob. 
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 اـ كنت نصراني
 )شاب جزائري( 

 

 أتليف :حمنــــــــــد أزواو 
 

 داءـــاإله
 إىل أّمي ؛ 

 إىل مجيع إخواين وأخوايت يف الّدين ؛ 
 إىل أمحد ديدات ؛ 

 واىل مجيع الذين يبحثون وحيّبون احلقيقة بقلب صادق ... 

 أهدي هذا الكتاب. 
  

* ***** 

 تشكرات 
 ح هذا العمل ، واىل من ساهم يف اجنازه ...شكرا جزيال. تشّكرايت اخلالصة إىل من ترجم وصح 

 ِإّن اّلّلَ الَ ُيِضيُع َأْجَر اْلُمْحِسِننَي()
 الربيد االلكرتوين للمؤلف :

Bouyassim@hotmail.com 
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 مــتقدي
 

مالت متعددة ، وخمططات متنوعة إلبعادهم عن أعلم من متابعيت لقضااي وطين أّن شّبانه يتعرضون حل 
اإلسالم، وأييت يف مقدمة هذه احلمالت الداخلية واخلارجية محلة تنصريية شديدة ، ترّكز بصفة خاصة 

فرنسا على اخلصوص –على منطقة جرجرة ، وهي محلة مدعومة من مراكز التنصري املختلفة يف أوراب  
 وأمريكا. –

، واستطاعوا تنصريه فرتة من الزمن شاب فتنه دعاة التضليل إّن هذا الكتيب يروي قّصة 
، واستغّلوا الفتنة اليت تتخبط فيها البالد اليت نشأ عنها فراغ روحي وفكري يف نفوس بعض الناس  

وعقوهلم ، وأومهوه ، كما أومهوا بعض الشّبان ، أّن "اخلالص" الذي يبحثون عنه ، وأّن الطمأنينة اليت  
 قها االّ النصرانية . ينشدوهنا ال حتق

وكذبوا ، فلو كانت النصرانية تضمن ذلك وحتّققه ملا وجدان أّن النسبة الكربى للضياع يف العامل توجد  
 يف املناطق اليت يدين أهلها ابلنصرانية ، رغم ما يتمتع به سكاهنا من رفاه ماّدي ، وحببوحة عيش . 

ه هلا ، كان صاحب عقل سليم ، وفكر قومي ،  ولكن هذا الشاب ، رغم أتثره ابلنصرانية ، واعتناق
فعرض ما مسعه ، وما قرأه على عقله ،فوجد سرااب بقيعة ، ال يقنع عقال ، وال يروي ظمأ ، وال يطمئن  
قلبا ، وال ينهي حرية ، وال يشرح صدرا ،وال يريح نفسا ، فراح يقارن بني اإلسالم يف مصادره )القرآن  

 أانجيلها ، فوجد الفرق شاسعا ، والبون كبريا ، فعاد إىل اإلسالم "دين  والسّنة(  ، وبني النصرانية يف 
 اليقني والتوازن "كما وصفه مرسيل بوازار يف كتابه "إنسانية اإلسالم".

إّن احلقيقة هي أّن املنّصرين ال يعتمدون يف فتنة الناس على ما يف النصرانية من معقولية ومنطقية ، 
 نطق ، ولكّنهم يعتمدون على أمرين : ألهّنا بعيدة عن العقل وامل

 إستغالل حاجات الّناس املاّدية، فيقّدمون هلم بعض املساعدات العينية.-1

إستغالل تصّرفات بعض املسلمني السيئة، وإيهام اجلهلة أّن تلك التصرفات السيئة هي ممّا أمر به  -2
 اإلسالم، وجاء به.

عقلية قاسية تعّرض هلا هذا الشاّب،ولكنه أحسن شهادة على جتربة نفسية و -إًذا–فهذا الكتّيب 
 التعامل معها ، ابلعقل والتدبّر ، فخرج منها سليم العقيدة ، قوّي اإلميان ، صحيح اإلسالم ، كل  
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 ذلك عن بّينة ، ال عن ضغط اجتماعي ، وال عن إكراه ماّدي... 

 حممد اهلادي احلسين 
 عضو املكتب التنفيذي جلمعية العلماء املسلمني

 مكّلف ابلثقافة واالتصال 
 انئب رئيس التحرير جبريدة "البصائر" 
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 اي مسيحي اي كرمي أيضرك أن يكون هللا أكرب؟
 

ا يف الّسَماَواِت أَيَيـَّها الّناُس َقْد َجآءَُكُم الّرُسوُل اِبحْلَّق ِمن رّّبُكْم َفآِمُنوْا َخرْياً ّلُكْم َوِإن َتْكُفُروْا فَِإّن ّللِّ مَ )
(أيََْهَل اْلِكَتاِب اَل تـَْغلـُـوْا يف ِديــِنُكْم َوالَ تـَُقولــُوْا َعلـَـى اّللِّ ِإالّ احلْــَّق 170ْرِض وََكاَن اّلّلُ َعِليماً َحِكيماً)َواأل

ُه فــَآِمُنوْا  ْرمَيَ َوُروحن ّمنــْ ا ِإىَلَ مــَ ِلِه َوالَ تـَُقولــُوْا ِإّّنَا اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْرمَيَ َرُسوُل اّللِّ وََكِلَمُتُه أَْلَقاهــَ اِبّللِّ َوُرســُ
َماَوا وَن لــَُه َولــَدن لــَه مــا يف الســّ ْبَحانَُه َأن َيكــُ دن ســُ ـَهن َواحــِ ا يف األْرِض َثالَثَةن انتَـُهوْا َخرْياً ّلُكْم ِإّّنَا اّلّلُ ِإلــَ ت َومــَ

 [171-170اآلية:  -(( ]سورة: النساء 171وََكَفَى اِبّللِّ وَِكيالً )
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 ـــةمقدم
 

احلمــد ر رب الســموات واألرض ، الــذي نــرج النــاس مــن الّلمــات إىل النـّـور ، الــذي يهــدي الضــال 
 ويعفو عن السيئات.

اللهّم لك احلمد كما ينبغي جلالل وجهك وعّيم سلطانك ، تعرف سّر قليب ، عليك توكلت ، أشهد 
هللا عليه وسلم( عبــده ورســوله ، هــو  أن ال اله إال هللا ، وحده ال شريك له ، وأشهد أّن حممدا ) صلى

 أسويت يف العبادة احلّقة ر .

                  *  *  * 
تّل النصرانية خطرا دامها ، كل مسلم مدعو جملاهبته ، ليس ابلعدوان ، لكن بتحصني كامل ضد هــذه 

 تمعنا خاصة.اآلفة اليت أتيت لتضاف إىل خمتلف الّواهر اليت هتدد جمتمعنا اإلسالمي عامة ، وجم

 بعيدا أن يكون هذا الكتاب شبه اضطهاد، ما هو إال إيقاظ لضمائر من جيهلون هذا اخلطر.

هـــم مرهقـــون ابلشـــكوك ، وهـــي كـــذلك ذكـــرى ألولئـــك الـــذين  –رمبـــا  –وهـــي جنـــدة للنصـــارى الـــذين 
تــرب كرســالة يصرون ويتشبثون يف ضالهلم ، يف هذه العقيدة اخلاطئة احملّرفة ، واليت هــي بعيــدة عــن أن تع

 حّقة من هللا إىل الناس .

ة أولئــك الــذين كــانوا  يف  إذن بدافع احلّب للحقيقة واالحرتام الــذي أكنـّـه جتــاه مجيــع املســيحيني، خاصــّ
ه إلــيهم ابلنيــة الصــادقة ، والباعــن علــى ذلــك واجــب تنبــيههم جتــاه  املاضــي إخــوة ا يف اإلميــان ، أتوجــّ

 الشذوذ املوجود يف اإلجنيل .

إيّن ال أشك يف صدقكم ،وال يف حّبكم ر ، وال يف النـّـور الــذي ترونــه يف كــالم عيســى  ا الّنصارىاي أيه
 ) عليه الصالة والسالم ( ، وال يف نشوة اإلخاء اليت تعيشوهنا معا.

إيّن أطــرق ابب قلــوبكم ، ودعــوين أبــوح لكــم بقصــيت الــيت ســأحكيها لكــم بكــل وفــاء ، ال تتســرعوا يف 
 .ن ابدؤوا أوال بفهمياحلكم علّي ، لك

، ولنــدعوا هللا ليهــدان  ولنبحــن معــا عــن احلقيقــة بكــل موضــوعيةدعــوا إذن جانبــا أحكــامكم املســبقة ، 
كل من يدعو يستجاب له ، وكل من يبحن جيد ، ويفتح لكّل من يدق سواء السبيل ألّن :" 

 " كما جاء يف العهد اجلديد. الباب

ــم اليقــني ، أيّن لســت ...أحكــي لكــم شــهاديت عســى أن تكــون انف عــة لكــم ، إن شــاء هللا ، وأعلــم عل
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 الوحيد الذي مّر هبذه التجربة ، والكثري من الّنصارى سيعرفون أنفسهم من خالل هذه الشهادة.

 [176األية:  -( ]سورة: األعراف فَاْقُصِص اْلَقَصَص َلَعّلُهْم يـَتَـَفّكُرونَ )

 

 سفر التكوين أو بداية املأساة
 

، سنة اعتناقي للنصرانية ، كانت اجلزائر يف أوج الغليان ، الركود يف كل مكان  1995يف سنة 
ا نعـــيش  ، وعلـــى مجيـــع املســـتوايت ، منطقتنـــا القبائـــل ، مل تلمســـها حقـــا ظـــاهرة اإلرهـــاب ، ولكـــن كنـــّ
املقاطعة الدراسية ، ولست بصدد تقدمي درس يف التاريخ ، ولكن ألصف لكم كيف كانت تلك احلالــة 

 صبا ألكون فريسة للتنصري .مرتعا خ

ســنة ، وكنــت طالبــا  نــواي ، إميــاين ابر كــان دائمــا يف قلــيب ، ومل أشــك  20كان عمــري آنــذاك 
أبدا يف وجود هللا ، أليس كل هذا اخللــق وهــذا التنّــيم الرائــع واملنســجم للكــون واحليــاة ، يشــهد علــى 

 [3اآلية:  -( ]سورة: الرعد ِإّن يف َذِلَك آلايت لَّقْوٍم يـَتَـَفّكُرونَ ) !وجوده ؟

 .)1نص  14مزامري :  (" !لكن : " قال اجلاهل يف قلبه : ال يوجد إله 

عبادة هللا كانت دائمــا ابلنســبة ا أمــرا حمــوراي وجــوهراي ، كنــت أقــول يف قــرارة نفســي : يومــا مــا 
اإلجنيــل ، وأّن  حتمــا ســألتزم يف ســبيل هللا ... أعــرتف أنـّـين كنــت يف تلــك املرحلــة ال أعــرف شــيئا عــن

 معرفيت ابإلسالم كانت سطحية .

مل أقرأ قط القرآن الكرمي ، سوى بعض الســور واآلايت ، شــيء غريــب ، أغلــب النـّـاس يقــرؤون 
خمتلف الكتب اليت هي أقوال البشر ، ولكن ال يقرؤون القرآن ، كلمة هللا إىل البشر ... ال نعرف أّي 

 !اب ، هل هو خمّصص فقط لألئمة ؟" سحر " يصّد الناس عن قراءة هذا الكت

 يف تلك املرحلة مل أكّن متديّنا ، وال ممارسا لواجبايت الدينية.

لة ، فكانــت ابلتــاا مــالذي الوحيــد للهــروب مــن الغــّم اليــومي :  كانــت املطالعــة تســلييت املفضــّ
 الروتني والقلق .

الــيت ال تنفصــل بتــا  عــن  لقد كانت قــراءايت عامــة ، تقــوم أساســا علــى الفكــرة الغربيــة ، الفكــرة
أســلوب اإلجنيــل ، فكــان مــن الصــعب جــّدا اهلــروب مــن التطلــّع علــى زايدة املعرفــة هبــذه العقيــدة ، إذ  
كنت ألتقي دوما بكلمات من اإلجنيل ، مثل : " حتابوا فيما بيــنكم "، " أحــب الــرّب مــن كــل قلبــك ، 

 بكل روحك ، وبكل أفكارك ".
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ألن ميلــي إىل اجلانــب الروحــي كــان مفرطــا جــّدا، إىل درجــة أيّن  هذه الكلمات أثرت يّف بعمق ، 
كنــت أصــاب ابلــذهول أثنــاء قراءهتــا ، وهــذا ولـّـد لــدّي رغبــة ملحــة وعارمــة لقــراءة الكتــاب املقــّدس ، 

 .!!فقط قراءته ، وليس لكي أتنّصر 

ي كــان كانــت يف  قريتنــا عائلــة نصــرانية جزائريــة كنــت ال أعرفهــا جيــدا خاصــة رّب العائلــة الــذ
 يعيش يف عزلة تقريبا .

ال أدري كيف أصفهم ؟ كانوا مساملني حمرتمني حمبوبني ...وبكّل إجياز واختصار : كانوا نصارى 
 صادقني يـُنَـّفذون وصااي يسوع بقدر املستطاع.

فبدأ اهتمامي هبؤالء الّنصارى ، يزداد أكثر حىت وضعت نصــب عيــين هــدف تزويــدي ابإلجنيــل 
الّنصراين الذي كان شــااب يف مثــل ســيّن ، أخــذ كــل واحــد منــا يقــرتب مــن اآلخــر ،  ، فاّتصلت إببن هذا

وكّنا كثريا ما نتحدث عن مواضيع روحية حىّت أصبحنا متجاوبني معا ، إىل غاية اليوم الذي وعدين فيــه 
 إبحضار العهد اجلديد وكتاب حكم سليمان .

إن كانــت ذاكــريت  –م الــذي بعــده إبعطــائي الكتــب ، اليــو  يهوهو ذاهب إىل السفر أوصى والد
ذهبت إىل أبيه آلخذ التصانيف املوعودة ، وأثنــاء تالقينــا ، قــرران الســري لتبــادل أطــراف  –قوية وجيدة 

احلدين ... أحَضر الكتاَبني ...وضعهما يف جيبه ... وذهبنا يف نزهة ... لــن أنســى أبــدا ذلــك الوقــت 
ذلك اليوم ، ال جرم أنّه كان يعيش يف عزلة ، لكنه نفي الذي أمضيناه معا ، حقا لقد هبرين الرجل يف 

 .!حتما أمورا ما 

وحنن نسري معا ، قبل غروب الشمس ، كان حيدثين عن حياته ، وعن التغيري الــذي أحدثــه فيــه 
ر ا كيــف كـــان يعــيش فيمـــا مضــى يف الّلمـــات والــذنوب ، وكيـــف أّن يســوع أنقـــذه ،  يســوع ، وفســـّ

مأنينة والسعادة .ومنذ تلك اللحّة وآلة االقتناع بدأت تفعل فعلها يّف طبعــا ،  وأخذه إىل الّنور ، والط
كــان الرجــل يّــن أّن الــروح القــدس هــو الــذي يســاعده يف الــوع  ، أمــا أان فلــم أكــن أعلــم أنـّـه كلمــا 

 توغلنا يف ظالم الليل ، كلما توغلت يف ظالم التنصري .

ر يتمثــل يف إقنــاع ال شــخص الــذي يعــ  ، واإلثبــات لــه  نــّه جنــس ، إّن خطــة الــوع  عنــد املنصــّ
آدم وحــواء ) عليهمــا الصــالة  والســالم  –دنس ، غارق يف الّالم ، وذلك طبعا لفطرتنا ، ألن أبوينــا 

مها أول من أذنب ، وبعد أن يقتنع الشخص هبذا ، يعرفه ابلوجه املخالف ، قداسة الرّب ، جمده  –( 
 أمره :، طهره ، مما جيعل الشخص يف حرية من 

 فكيف ميكن له أن يتوب إىل هللا املقدس الطاهر، وهو ملوث ابلذنوب والدنس؟
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مث ينتقل املنّصر إىل الطــور األخــري ، ضــاراب الضــربة القاضــية ، تلــك الــيت تطمئنــه ،  ّن هللا حيبــه 
ــاب  ــه الــنص املشــهور ، والــذي حســب النصــارى نتصــر الكت ويريــد أن ينقــذه مــن هــذا ، مث يتلــو علي

لكن هكذا أحّب هللا العامل حىت وهب ابنه األوحد ، فال يهلك كل من يؤمن به ، بــل تكــون " دس املق
 (.16نص  3" ) إجنيل يوحنا : له احلياة األبدية 

إذن " بوســيلة اإلميــان " يكــون اخلــالص ، وذلــك  ن تعتقــد  أّن يســوع هــو " ابــن هللا " ومــات 
اي دفنت معه يف القرب ، مث يف اليوم الثالن يبعن نقيا  على الصليب من أجل ذنوب البشر ، وأّن اخلطا

 منريا ،  ركا الذنوب حتت الرتاب .

 فيكون الشخص إذن أمام اختيارين :

إما أن يــؤمن هبــذا وذنوبــه كلهــا مغفــورة ، وهــذا يؤهلــه إىل حيــاة منــرية أبديــة ، وهــو مــربأ أمــام  -
 الرّب هبذه العقيدة.

وبــه ، وســيكون مســتوجب العقــاب األبــدي ) إجنيــل مــرقس : أو جيهل كّل هــذا ، وميــوت بذن -
 (.15نص 16

          *             *             * 

 ؟ أعزائي القّراء ؛ هالّ فهمتم عملية التالعب هذه

 ! إّن االعتقاد يف النصرانية يتمثل يف اعتقاد أعمى

 (.40نّص  11يوحنا :أمل أيت يف اإلجنيل : " إن آمنت تشاهدين جمد هللا " ؟ ) إجنيل 

 فالواع  إذن جيّمد عقلك ، ويركز على العواطف فقط.

إنــّه يثــري فيــك شــعور اإلحســاس ابلــذنب ، واخلــوف مــن املــوت بــذنوبك مــن جهــة ، ومــن جهــة 
 أخرى يثري فيك شعورا ابألمل .

ه وهبــذه الكيفيــة وقعــت يف هــذه احليلــة ، وحنــن نســري يف منتصــف الليــل ، وأان ال أميــّز  امــا وجــ 
 املنّصر، وال أمسع سوى كلمات سحرية وعذبة مثل العسل .

 مل أفهم ماذا حيدث ا ؟ مل أعرف أينبغي ا أن أخاف أم أكون مطمئنا؟

كنت أتساءل يف مكنــون نفســي: مــن هــذا الرجــل ؟ مــع مــن ا الشــرف ؟ هــل مــع الشــيطان أم 
 مع مالك ؟ وقبل أن نفرتق قّدم ا الكتابني .

 احلني وصورة هذا الرجل مل تعد تفارق خميليت ...شيء عجيب ، منذ ذلك 

وصـــلت إىل الـــدار ويف ســـاعة متـــأخرة مـــن الليـــل ، تناولـــت العشـــاء بســـرعة ، ودخلـــت غـــرفيت 
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وبدأت يف قراءة العهد اجلديد بلهفة شديدة ، قرأت إذن األانجيل ، واليت كانت أمنييت ، لقد انبهرت 
ــات يســـوع ، كانـــت  ــة كلمـ ــديدا بنورانيـ ــارا شـ ــن انبهـ ــرت مـ ــرة . وانبهـ ــن احلـــب واملغفـ ــدث إالّ عـ ال تتحـ

 املعجزات والربكات اليت يرتكها أينما حّل) عليه السالم(.

 مث ّّنت متأخرا تلك الليلة .!كان أفقا جديدا فتح أمامي ، لقد كان املثل األعلى 

بعد استيقاظي يف صبيحة الغد ، األحاسيس اليت أحسست هبا داخليــا كانــت نفســها ، شــعرت 
 يف نور وســعادة ، ومنــذ ذلــك احلــني وزايرايت هلــذا الشــخص النصــراين تتكــّرر ، حــىت شــعرت أيّن جــد أينّ 

 متعلق به...

مل أعتنـــق النصـــرانية مباشـــرة ... لكـــن كنـــت أشـــعر دومـــا بشـــيء مـــا يـــدعو قلـــيب إلعتنـــاق هـــذه 
 العقيدة، كان هناك حاجزان اثنان: التثلين واإلسالم..

إتضـــح ا كـــل شـــيء ، إذ كـــان حيـــدثين عـــن  –مـــع النصـــراين  مـــع فـــرد مـــا حتـــدثت –غـــري أيّن 
ا حممــد ) صــلى هللا عليــه وســلم ( فهــو عنــده مــّدعي النبــوة ،   اإلســالم معتــربا إايه عقيــدة الشــيطان ، أمــّ
كان يردد علّي مرارا كلمة املســيح) عليــه الصــالة  الســالم( يف اإلجنيــل الــيت يقــول فيهــا : " كــل شــجرة 

 (.17نص 7لكن الشجرة اخلبيثة تؤيت مثارا خبيثة " ) إجنيل مىت  طيبة حتمل مثارا طيبة ،

فاإلســالم مثــل مــا يزعمــون : شــجرة خبيثــة : تــؤيت مثــارا خبيثــة ، ومثــار اإلســالم هــي اإلرهــاب ، 
 اجلرمية ، العنف.

أّما فيما نص التثلين فكــان يقــول ا  ّن الّنصــارى ال يعبــدون إالّ إهلــا واحــدا، والــذي يتجلـّـى 
 !!األب، االبن، الروح القدس  !!ثة أشخاص يف ثال 

ولكـــي يفســـر هـــذه " اجلمبازيـــة الروحيـــة " قـــّدم ا !!والـــذي يكونـــوا واحـــدا وهـــم متســـاوون 
الّنصراين مثاله الشهري : )فاإلنسان خلق على صورة هللا ، مثل ما يقول اإلجنيــل ، فهــو ميلــك جســدا ، 

 وروحا ونفسا ولكّنهم شيء واحد(.

ا ا أّن األمور واضحة ، فلم يبق ا إال أن أتبىن اجلهر ابلعقيدة اجلديدة ، وأن وجبهل ميّن ، بد
 ألتزم يف طريق املسيح ، والذي صار منذ ذلك الوقت سبيلي وحقيقيت .

ويف صــبيحة أحــد األايم ، ذهبــت إىل الّنصــراين ألجهــر إبميــاين ، وكــم كانــت ســعادته كبــرية ... 
 ".وأصبحت منذ ذلك احلني " ابن هللا 

 ومل أكن أعلم أيّن أمضيت عقدا مع الشيطان.
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 سفر اخلروج 
ال ميكن أن تتصوروا ما أحسست به عند بداية إعتناقي للنصرانية ، فلقــد كانــت الســعادة الــيت 
تغمــر قلــيب ابلغــة وفريــدة مــن نوعهــا ، إذ مل أتوقــف مــن ترديــد هــذه الكلمــة املوجهــة مــن طــرف " األب 

ا كانــت موجهــة اّا ، أحسســت  ليسوع" : " أنت إبين احلبيب ، وفيك وضعت كامل سعاديت " ، وكأهنــّ
 بسكينة عميقة ، وبنور استوىل على قليب ؛ لقد كنت مسرورا.

"، فهم يعتقدون  ّن هذا التأثري نتيجة إســتقبال الــروح  ابحلب األولوالّنصارى يسّمون  هذا  "
 القدس ، روح يتلّقاه كل من يعتقد العقيدة النصرانية.

 قد أحدث معي تغيريا كبريا ، فكان :" سفر اخلروج ".ل

تركت إذن احليــاة القدميــة ألجــل حيــاة جديــدة ، مّزقــت الكــذب الــذنوب والّلمــات ، ألســلك 
سبيل احلق والّنور ، كنــت أعتقــد حقيقــة أيّن بعثــت مــن األمــوات مــع املســيح مــن أجــل احليــاة األبديــة ، 

جهــد نفســي ألزرع احلــب والصــداقة حــوا ،أقابــل الشــر فكنت أرى األمور على وجه خمالف ، وكنت أ
 ابخلري ، الكره ابحلب ، وكنت أجتنب كذلك الغضب مثلما يوصي اإلجنيل .

 وهديف يتمثل يف الوصول إىل الطهر والقداسة .

وألجــل هــذا، كنــت مــع إخــواين الّنصــارى، نلتقــي مــرة يف األســبوع لنقــوم مبــا يســمى "ابلتقــارب 
ا نتقاســم كلمــة الــرّب نشــكر املســيح يســوع مــن أجــل األخــوي"اليت كانــت مبث ابــة غــذائنا الروحــي. فكنــّ

 الذنوب اليت غفرها لنا مسبقا، ألنّه مات من أجل خالصنا.

 كّنا نصلي، نغيّن ، ويف بعض األحيان نرقص ، نّرا لغلبة الّنشوة اليت تساوران .

 وكّنا نّن أّن حضور يسوع هو الذي استقّر بنا.

نقضــي الليــاا مــن أجــل االحتفــال مبــيالد " يســوع" ،  –يف بعــض املناســبات  -ولقد كنـّـا كــذلك
 فنحيي الليل كله وحنن نصّلي ونرتمن ب:" حمامد ليسوع ".

ومرة يف السنة ، تقام مؤ رات ، فيها نتشّرف بتلك املناسبة بزايرة أخ لنا من اخلارج )غالبا من 
توجيهــات ونصــائح تتعلــق بعقيــدتنا ، وبكلمــة مــوجزة ،  فرنسا ، أمريكا ...( ، الذين كــانوا يقــّدمون لنــا 

 كل هذا كان يعيننا على جتديد وتقوية إمياننا وتوطيد عالقاتنا األخوية.

إن النّرة املسيحية لألشياء وتفسريها للّواهر تسري مجيع األصعدة : الّنفسية ، االجتماعيــة ، 
ســـب هـــذا التصـــور ، فـــإّن العـــامل ملـــك السياســـية ...او ،وكلهـــا مرتبطـــة ابجلانـــب الروحـــي ، وعلـــى ح
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للشيطان ، ففيه الصراع بني الّالم والّنور ، بني الرّب والشيطان ، والذين ال يؤمنون بيســوع ينتســبون 
 إىل الشيطان ، وهم يف الّلمات، وهم روحيا أموات.

 إّن الّنصراين ال يصارع ضد" اجللد والدم " ، أي ضد الّناس لكن ضد األرواح.

ا ، يتحــدث نصــراين مــع مســلم ، ابتــداء يعتقــد أنــّه يواجــه روح اإلســالم الــيت تتعلــق فمــثال عنــدم
 ابملسلم و نعه من رؤية احلقيقة واإلميان بيسوع خمّلصه.

إّن الّنصــراين الــذي أهــني أو اضــطهد مــن أجــل اســم املســيح ، ينبغــي أن يكــون ســعيدا ، ألّن 
 (.12-11نص  5يسوع يقول له  ّن أجره سيكون كبريا ) إجنيل مىت :

وملّا اكتشف الّناس إعتناقي للنصرانية كان ذهلهم شديدا ، وانتشر اخلرب ووصل عائليت ، واليت  
 كان رّد فعلها عنيفا خاصة من طرف إخويت الكبار.

وهللا أسأل أن يغفر ا اإلضطراب الذي أحدثته هلم خاصة ألّمي ، لكن هذه املضايقات مل تثن 
ادت قـــوة إميـــاين ، ألن التزامـــي كـــان بصـــدق ، والقضـــية قضـــية مبـــاد  عزمـــي ، بـــل ابلعكـــس ، لقـــد ز 

وعقيدة .إذ ال شيء إبمكانه أن يرد قناعيت ، يف الصالة كنت أدعو " يسوع" لكي يغفــر هلــم ويهــديهم 
 حنو الّنور من أجل أن ينجوا ويفوزوا ابخلالص األبدي.

الشــخص الّنصــراين ، هــذا األخــري إّن أخّص مــا مييــز  العقيــدة النصــرانية هــو األثــر اجلاســم علــى 
يكون جد منغلق على إميانه ، فلقد كنــت أعــيش غيــااب كليــا عــن احليــاة العائليــة واالجتماعيــة ، يف حــني 

 أيّن كنت جد مرتبط إبخواين النصارى أكثر من أفراد عائليت.

أظهــر لقــد كــان اإلجنيــل ابلنســبة ا مبثابــة ثــدي األم للرضــيع ، وأان الــذي كنــت أحــب القــراءة و 
اهتماما ابلغا ابلبحن والعلم ، كل هذا أصبح ابلنســبة ا دون أّي أمهيــة ، ألن الكتــاب املقــدس يقــول 
  ّن :" حكمة العامل جنون ابلنسبة للرّب " إذ كل ما ينتسب إىل هذا العامل زائل ، حمكوم عليه ابلفناء.

 (.2نص  2 " تفاهة التفاهات ، كّل شيء  فه " هكذا مذكور يف  )سفر اجلامعة

هناك عنصر آخر جيذب ويغري الناس ابلنصرانية ، ويكون يف بعــض األحيــان الســبب الرئيســي 
ا مســألة " املعجــزات " كمــا يف إجنيــل مــرقس  )  يف اعتنــاقهم هلــا ، وهــذا مــن طــرف الكثــري مــنهم ، أهنــّ

: -(20-17نــّص 16أضف إىل معلوماتك أنــّه  اإلجنيــل الوحيــد الــذي يتنــاول هــذا املقطــع () مــرقس 
فيســوع مــّد ابلقــدرة احلــواريني : طــرد األرواح الشــريرة ، ومســك الثعــابني، وإشــفاء املرضــى ، واحلــدين 

 !!بلغات جديدة ، بل حىت حسب مقاطع من العهد اجلديد : إبمكاهنم إحياء املوتى

الّنصــارى يســتعملون كثــريا هــذه الوســائل يف وعّهــم لفتنــة النــاس ، وألنـّـه طعــم فعــال يؤكــل يف 
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 ! صّنارةال

رين ابإلجنيــل ،  ة ومحــاس ، حلمــي الكبــري أن  أصــبح مــن كبــار املبشــّ فأصــبحت أحيــا دائمــا هبمــّ
واعّا  اما مثل يسوع ) عليه السالم ( ... ّنيت أن أسيح يف األرض وأبّشر الّناس ابحلقيقة . وحيثمــا  

لذلك كنت سببا يف ارتداد  كنت ، كنت أبّشر ابملسيحية طبعا ، وذلك يف الثانوية ويف قرييت ، ونتيجة 
ا الئقــة مــن أجــل تبليــ   اس . أتــذكر أيّن كنــت أســتعمل مجيــع الوســائل الــيت تبــدو ا أهنــّ كثــري مــن النــّ

 املسيحية لآلَخرين.

خــذ علــى ســبيل املثــال ، ويف وســط املدينــة كنــت أمجــع أوراق األشــجار ، وأكتــب عليهــا هــذه 
ــا وهنــاك  ك " فكنــت أرميهــا هن ، حــىت يف داخــل الســيارات عنــدما أجــد النوافــذ الكلمــة " يســوع حيبــَ

 مفتوحة.

ســنوات معتقــدا أنـّـين كنــت علــى  3ابلتــاا ســطرت حيــايت ، فكنــت أحيــا حيــاة نصــراين  طيلــة 
الصراد املستقيم ، وعلى سبيل احلق دون أن ينتابين أدىن شّك  ّن مصريي سيأخذ يوما ما جمرى آخر 

... 
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مــا ذكــرت ســابقا ، لقــد كــان الكتــاب املقــّدس ا مبثابــة " ثــدي األم ابلنســبة للرضــيع " إذ  مثل          
 كنت أقرؤه وأتفّحصه بدّقة ، ألّن تدبر كلمة الرّب هي أكثر من واجب .

ونّرا لقــراءايت املتكــررة ، صــّرت وكــأيّن أحفــ  العهــد اجلديــد عــن ظهــر قلــب ، وخــالل قــراءايت 
 مقاطع أجد صعوبة يف استيعاهبا ، أو بعبارة أدّق : يف تنسيقها .أصادف يف بعض األحيان نصوص و 

 لقد أحدثت ا بلبلة ، وسأذكر بعض األمثلة :

يســوع مــات مــن أجــل مجيــع الــذنوب ، إذن فهــي كلهــا مغفــورة، فكيــف يعقــل إذن  ّن مــن ° 
س مبغفــور (،وأنّه لي29نص  3) مرقس !جيذف على الروح القدس أو يسّبه فهو مذنب خبطيئة أبدية ؟

 (.32- 31نص  12) مىت : !؟ له البّتة

ويف املقطع نفسه ،يؤكد يسوع ) عليه السالم (على أّن كل خطيئة ضــده فهــي مغفــورة ، ولكــن 
 !ليس ضد روح القدس ، فلماذا إذن هذا اخلالف بني شخصيات التثلين مبا أهّنا كلها متماثلة ؟

لــه " ال يعلــم مــىت ســتكون الســاعة ، لكــن ° مل أ كن من قبول ، كيف  أن يسوع " الذي هــو إ
 !األب وحده  الذي يعلم 

 (.36نّص  24) مىّت : !أليس هللا بكل شيء عليم ؟

° طلب رجل من يسوع : " أيها املعلم الصاحل ؛ مــاذا أعمــل ألرث احليــاة األبديــة ؟" وقبــل أن 
ا ؟ ال صــاحل إالّ هللا وحــده " جييب يسوع السائل مباذا يعمل ، نبهه هبذه املالحّة : ملاذا تدعوين صاحل

 (.17نّص  10) مرقس 

يسوع يصرح  ّن الــرّب وحــده هــو الصــاحل ، وابلتــاا فهــو يشــهد  نــّه لــيس جــزءا مــن األلوهيــة 
 .!البّتة

نــّص  15" )مــرقس :!° يسوع يصيح على الصــليب قبــل موتــه :" إهلــي ، إهلــي ، ملــاذا تــركتين ؟
34.) 

 !ملاذا اندى إذن اي إهلي ؟ على حسب عقيديت يسوع هو اإلله ،

° لقد حرّيين أن أجد يف الكتاب املقدس ، كلمة الرّب ،مقاطع أو كلمــات بــني معقــوقتني )][( 
، واألســوأ مــن هــذا : هــو كلمــات الشــارح يف أســفل 20-9نــص  16مثــل مــا وجــد يف  إجنيــل مــرقس 

 10املنقحة  (" نقرأ مــثال  :"  الصفحة ) مثلما هو األمر يف الكتاب املقدس :" الطبعة اجلديدة الثانية
ــرى ،  20-9النصـــوص  ــودة يف خمطوطـــات أخـ ــا غـــري موجـ ــن املخطوطـــات ، لكّنهـ ــودة يف كثـــري مـ موجـ
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وبعض املخطوطــات الثانويــة حتــوي عــوض هــذه النصــوص املفقــودة، أو زايدة عليهــا ، خا ــة خمتلفــة " . 
 !فهل هذه هي كلمة الرّب ؟

البــن ، والــروح القــدس متســاوون ، ولكــن كيــف لنــا أن ° معرفتنــا للتثليــن واضــحة : الــرّب ، ا
 (.28نّص  14نفهم هذه املساواة عندما نسمع يسوع يقول : " وألّن األب أكرب ميّن " ) يوحنا : 

( : يســوع )عليــه الصــالة الســالم( وحــده 3نــّص 17° يف الصــالة الكهنوتيــة ) كمــا يف يوحنــا : 
ا الفرصـــة األفضـــل أيـــن تعـــرف ر نفســـها . فكانـــت املفاجـــأة  مـــع "األب " ، إهنـــّ عقيـــدة التثليـــن وتفســـّ

الكــربى وأان أقــرأ : " واحليــاة األبديــة هــي أن يعرفــوك أنــت اإللــه احلــق وحــدك ، ويعرفــوا يســوع املســيح 
 الذي أرسلته ".

فكيــف حيــدث أن يصــرح يســوع !أليســت احليــاة األبديــة هــي يف أن تــوقن مبــوت وبعــن يســوع ؟
 رفة اإلله وحده. ن احلياة األبدية تكمن يف مع

° لقــد حــرّيين، أن يضــع يســوع نفســه علــى قــدم املســاواة مــع النــاس ، وينكــر خاصــية األلوهيــة 
عندما قال :"... لكن اذهَب حنو إخــواين ، وقــل  يّن أصــعد إىل أك وأبــيكم ، إىل رّك ورّبكــم " )يوحنــا 

20-27.) 

( ال جرم أهّنم أذنبــوا ، 111نّص  5° لقد صدمت عند موت " أاننيس وصافرية " ) األعمال 
لكن عوض تنبيههم ودعــوهتم إىل أن يتوبــوا ،  وإذ ابلقــّديس بيــري يــُدينهم ، فيموتــوا يف احلــني ، أمل ميــت 

 .!يسوع من أجل مجيع الذنوب ؟

ــن اإلنســان مل أيت مــن أجــل تضــييع أرواح النــاس ، لكــن مــن أجــل  ° ألــيس هــو القائــل : " إب
 (.56نص  9إنقاذهم " ) لوقا :

بقراءة األانجيل األربعة حــول موضــوع بعــن يســوع ، وجــدّت أن الــرواايت خمتلفــة مــن كتــاب  °
 آلخر ، فلم أعرف من أصدق .

                    *      *        * 

يف بداية األمر مل أتنّبه ملثل هذه التناقضات ، كنت أقول يف قرارة نفسي أّن املشــكلة تكمــن يف 
 .!!كما تقول الّنصارى إّن الروح القدس حتما سيفهمين إاّيها سوء فهمي للمعاين ، وقلت  

ولكوين صــادق يف إلتزامــي ، مل أكــن أمســح لنفســي يف أن أشــّك يف عقيــديت ، ويف كتــاك املقــّدس 
حىت وإن كانت مثل هذه النصوص تبعن يف نفسي الشّك ، كنت أعتقد أّن الشيطان هو الذي حياول 

ىت يسوع  وسوس له من طرف الشيطان عرب الكتاابت ) كما يف مىّت : أن يثنيين عن عزمي ، إذ  أّن ح
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 ( فكنت أدعو ابسم يسوع لكي يطرد الشّك  بعيدا عيّن ، إذ الشّك عدو اإلميان .11-1نص  4

يف غالب األحيان كنت أجد الطمأنينة يف قليب ، لكن ، ويف بعض األحيان ، يراودين الشــّك ، 
، هــذا الضــباب تــربز احلقيقــة وتّهــر  نفــي كــّل شــيء ، ومبجــرد إنقشــاع فلقد كان مبثابة ضباب يغّطي و 
 فكذلك كنت أطرد الشّك .

، فــالطّبع أغلــب، كمــا يقــول املثــل :" أطــرد ابلتناقضــات تطفــو وتّهــر ... ومع مــرور الوقــت إذ
 الّسجية تعود جراي" .وهذا جلب ا الكثري من التعاسة ، واحلالة أصبحت ال تطاق ...

انيـــت كثـــريا ...فـــاحلرية اســـتولت علـــّي شـــيئا فشـــيئا ، وأصـــبح األمـــر ابلنســـبة ا أعــرتف أنـــين ع
 .!حقيقة ينبغي أن أوجهها ... إمياين بدأ يتزعزع ، وانقوس اخلطر يقرع قليب 

 الرّب الذي أعبد والكتاب الذي أقرأ ، أصبحا مجيعا موضع شّك. 

الذي أثبت قلب من يشــك مــنهم  مل أستطيع البوح حباا إىل إخواين ، كنت ابألمس القريب أان
أتذكر أيّن إتصلت هاتفيا  حد اإلخــوة الّنصــارى  على أيّن يف أحد األايم ، حاولت أن أفعل ذلك ...!

، قلت له  ّن األمور ليست على ما يرام ، فنصحين  ن أتــوب وأعــود إىل وصــااي الــرّب ) يســوع عليــه 
لكــن مشــكليت ابألحــرى مــع "الــرّب" نفســه ،  السالم ( فأجبته  يّن ليس لدّي مشكل مع الوصااي

!! 

وكم من املّرات كنت أركع ، مصليا ، ابكيا ، متوسال يسوع لكي يساعدين للخــروج مــن األزمــة  
، ولكي جيّلي ا األمر ، مل أكن أبدا مستعدا ألختلـّـى عــن عقيــديت ، إذ كنــت شخصــا متصــّلب الــرأي ، 

ــذي عشــته ، فمهمــا يكــن األمــر فــأان أحــب يســوع ... مل يكــن  ــه بعــد كــل ال ى عن ــّي أن أختلــّ ســهال عل
 !!والّنصراين الصادق حّتما سيفهم هذا جيدا 

ومما زاد من قلقي هو وجود عدة أانجيــل خمتلفــة فيمــا بينهــا ، ممــا اســتلزم وجــود عــدة طوائــف . 
 فكنت أتساءل : هل أمتلك اإلجنيل الصحيح والرسالة اإلهلية احلّقة ؟

ة؟.توالت األايم ، وإذ ك أجـــدين جـــد منعـــزل ، وأجـــدين وهـــل حقيقـــة أان علـــى امللّـــ  يف  –ة احلقـــّ
أعــيش يف وحشــة شــديدة ، اإلضــطراب والغــّم كــاان يالزمــانين ، كنــت أتعــذب كثــريا ويف  –قــرارة نفســي 

 إنّه السقود. صمت .لقد كانت من أصعب أايم حيايت .وبكلمة واحدة: 

إذن حان الوقــت ألن أواجــه احلقيقــة ، مل أستطع التحمل أكثر، نفذ صربي ، قلت يف نفسي : 
 إما أيّن على طريق احلق ؛ -ينبغي أن أفعل شيئا ما ، مل يكن ا إختيار : ! وأتقبلها كيفما كانت 

 أو على طريق الضالل ، فعلّي إذن أن أتوب ، وكفاين كذاب على نفسي وعلى اآلخرين ... -
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 على كل حال ، يبقى التحقق من كال احلالتني .
ــن هـــذا مل يضـــف فجمعـــت   ــية التثليـــن ، لكـ ــة قضـ ــاب املقـــّدس ، خاصـ ر الكتـ ــّ ــا يتحـــّدث ويُفسـ ــّل مـ كـ

ملعلومايت أي جديد يذكر ، ومل نفف من قلقي ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى أخذت كل ما حيمل 
كتاب  موريس بوكاي ( : " اإلجنيل ، القرآن ، يف طّيته نقدا لإلجنيل ، فقرأت مرتني الكتاب الشهري )  

كتــب أمحـــد ديـــدات ، مثــل " هـــل الكتـــاب املقــدس كـــالم هللا ؟" ،" هـــل   –أيضـــا  –"، قـــرأت العلــم و 
،  كتــاب البـــن قــيم اجلوزيــة :" هدايـــة احليــارى مـــن اليهــود والنصـــارى "؟" ...كـــذلك   املســيح هــو هللا

 سبحان هللا العّيم ".وكتاب ال أذكر مؤلفه معنون ب:" 

تب ، صــدميت كانــت أكــرب ، وقلقــي كــان أعمــق ، إذ ال أعرتف أّنين بعد إّطالعي على هذه الك
زلـــت متشـــبثا إبميـــاين والـــذي أصـــبح ضـــعيفا ، وبفضـــل هـــذه الكتـــب ، زاد علمـــي بكثـــري مـــن األخطـــاء 

 والتناقضات املوجودة يف الكتاب املقدس ، اليت ال مراء فيها وال جدل .

 :مر للقار  ليتأكد ، وأترك األ -واليت لن أعّلق عليها  –أذكر هنا سلسلة من النصوص 
° وهكذا إكتملت السموات واألرض بكل ما فيها ، ويف اليوم السابع أمّت هللا عمله الذي قــام 
ــع  ــه مــن مجي ـّـه اســرتاح في ــه مــن مجيــع مــا عملــه .وابرك هللا اليــوم الســابع وقّدســه ، ألن ــه ، فاســرتاح في ب

 (.3-1:2أعمال اخللق " ) التكوين 

جماهــدا يف اإلنســان إىل األبــد . هــو بشــرين زائــ  ، لــذلك لــن ° فقال الــرّب " لــن ميكــن روحــي 
 ( ..3:6تطول أاّيمه أكثر من مئة وعشرين سنة فقط " ) التكوين 

... أين ذكر أّن اإلنسان يعــيش أكثــر  26إىل  10من النص  11وذلك يناقض سفر التكوين 
 !سنة  120من 

ل تصور فكر قلبه يتســم دائمــا ابإلمث ° ورأى الرّب أّن شر اإلنسان قد كثر يف األرض ، وأّن ك
 (.6-5:6، فمأل قلبه األسف واحلزن ألنّه خلق اإلنسان " ) التكوين 

° فقـــال لــــه الــــرّب ، تـــيقن أّن َنســــلك ســــيتغّرب يف أرض ليســـت هلــــم ، فيســــتعبدهم أهلهــــا ، 
 (..13:  15سنة " ) التكوين  400ويذلوهّنم 

دة غّربة بــين إســرائيل الــيت أقاموهــا يف مصــر : " وكانت م 40النّص  12وذلك يناقض اخلروج 
 سنة "  430

( وملخص الفقرة أّن لوطا ) عليه السالم ( عندما غادر "صــوغر 38-30:  19° ) التكوين 
" مع إبنتيه ... جلؤوا إىل كهف يف جبل ... فسقتا يف إحدى الليــاا أبيهمــا .ــرا ... وضــاجعت اإلبنــة 
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...وكذلك فعلت اإلبنة الصــغرى !!" موآب " ، وهو أبو املوآبيني  الكربى أابها ... فولدت إبنا دعته
 !!، فولدت إبنا ودعته " بن عمي " ، وهو أبو بين عّمون 

 !!؟ أهكذا يفعل حقا األنبياء ) عليهم السالم ( وهم قدوة البشر

( الفقــرة تتحــدث عــن مصــارعة يعقــوب ) عليــه الســالم ( للــرّب 33-25: 32) التكــوين  °
ب علـــى يعقـــوب ...إذ ر !! ه مل يتغلـــّ آه وجهـــا لوجـــه ، وصـــارعه حـــىت مطلـــع الفجـــر : " وعنـــدما رأى أنـــّ
.. " فســأله : مــا إمســك ؟ فأجــاب: يعقــوب !!طلــب مــن يعقــوب أن يطلــق ســراحه ...بعــد أن يباركــه!!

.فقــال : ال يــدعى امســك يف مــا بعــد" يعقــوب "، بــل " إســرائيل " ) ومعنــاه : جياهــد مــع هللا ) ، ألنـّـك 
أليس هذا إستهزاء ومســخرة !! وكأّن هذا إنتاج من " هوليوود " !!مع هللا والّناس وقدرت "  جاهدت
 !!ابر ؟

ا ظّنها زانية ألهّنا كانت حمجبة ، فمال حنوها ذ( " فعندما رآها يهو 19-15: 38° ) التكوين 
ا كّنتــه .فقالــت :"  مــاذا تعطيــين لكــي إىل جانب الطريــق ، وقــال "دعيــين أعاشــرك "، ومل يكــن يــدري أهنــّ

فأعطاهـــا مـــا طلبـــت ، وعاشـــرها " ) ...(  تعاشـــرين ؟" فقـــال " أبعـــن إليـــك جـــدين معـــزي مـــن القطيـــع
 فحملت منه ..."

( :" ...ال تســجد هلــّن وال تعبــدهّن ، أليّن أان الــرّب إهلــك إلــه غيــور ، 6-5:20° ) اخلــروج :
بغضي ، وأبدي إحساان حنــو ألــوف مــن حمــيّب أفتقد آ م اآلابء يف البنني حىت اجليل الثالن والرابع من م

 الذين يطيعون وصاايي ".

( :" أّما الّنفس اليت ختطئ فهي  ــوت ، ال يعاقــب اإلبــن 18:20وذلك  ما يناقض ) حزقيال 
 إبمث أبيه ، وال األب إبمث إبنه .يكافأ الباّر بربّه ، وجيازى الشّرير بشّره ".

جيشه ألفا وسبع مائة فارس ، وعشرين ألف راجــل ، ( :"...وُأسر من 4:8°) صموئيل الثاين 
 وعرقب داود كل خيول املركبات إبستثناء مئة مركبة "

ــار األايم األول  ( ...وُأســر ســبعة آالف فــارس وعشــرين ألــف 4-18وذلــك مــا ينــاقض ) أخب
 راجل ، وعرقب داود كّل خيل املركبات ، ومل يُبق لنفسه سوى مئة مركبة ".

( :" ومــا لبــن اآلراميــون أن انــّدحروا أمــام االســرائليني ، فقتلــت 18: 10 ° ) صــموئيل الثــاين
قوات داود رجال سبع مائة مركبة ، وأربعني ألــف فــارس ، وأصــيب شــوبك رئــيس اجلــيش ومــات هنــاك 

." 

ــار األايم األول  ــاقض ) أخبـ ــا ينـ ــام 18: 19وذلـــك مـ ــون أمـ ــا اآلراميـ ــى إثرهـ ــر علـ ( :" ...تقهقـ
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ل داود سبعة أالف من قادة املركبات ، وأربعــني ألفــا مــن املشــاة ، كمــا قتــل هجمات االسرائليني ، وقت
 شوبك رئيس اجليش ".

ــاين  ــأ ر داود 1:24° ) صـــموئيل الثـ ــرائيل ، فـ ــى إسـ ــرّب علـ ــدم غضـــب الـ ــاد فاحتـ ( : " مث عـ
 عليهم قائال :" هّيا قم إبحصاء إسرائيل ويهوذا " .

آتمــر الشــيطان ضــّد إســرائيل ، فــأغرى داود ( و1:21وذلــك مــا ينــاقض ) أخبــار األايم األول 
 إبحصاء الشعب ".

( : " فمثل جاد أمام داود وقال : اخرت إّما أن جتتــاح الــبالد ســبع 13: 24°) صموئيل الثاين 
سنني جوع ، أو هترب ثالثة أشهر أمام أعدائك وهم يتعّقبونــك ، أو يتفشــى وابء أرضــك طــوال ثــالث 

 أايم ...".

ا ثــالث ســنني جماعــة 12:21ار األايم األول وذلك مــا ينــاقض ) أخبــ  ( : " ...هيــا إخــرت ... إمــّ
."... 

( :" وبل  مسك جدار الربكة شربا ، وصنعت حافتها علــى شــكل كــأس 26:7° ) ملوك األول 
 زهر السوسن ، وهي تسع ألفي بّن ، حنو  أحد عشر ألفا و.س مئة جالون من املاء".

( :"...وكانــت تتســع لثالثــة آالف بــّن ) حنــو إثنــني 5:4ين وذلك ما يناقض ) أخبار األايم الثا
 وسبعني ألفا و.س مئة لرت ( ".

( : '' وكــان أخــزاي يف الثانيــة والعشــرين مــن عمــره حــني ملــك ، ودام 26:8° ) ملوك الثــاين : 
 حكمه يف أورشليم سنة واحدة''.

ثانيــة واألربعــني مــن عمــره ( : " وكــان أخــزاي يف ال2:22وذلــك مــا ينــاقض ) أخبــار األايم الثــاين 
 حني توىّل امللك...".

) وقد صحح هذا اخلطأ يف ترمجة الكتاب املقدس للغة العربية للطبعة السادســة ...وهــذا لــيس 
 (.!!من األمانة العلمية للمرتمجني

 .!!(7-1:37( نفس الفقرة بكلماهتا أعيدت يف )إشعياء 7-1:19° ) ملوك الثاين 

نّــر أخــي القــار  كيــف ناطــب الــرّب اجلليــل يف هــذا الــدعاء :" ( ا26-23:44° ) املزمــور 
قم ايرب ؛ ملاذا نتغاىف ؟ إنتبه ، وال تنبذان إىل األبد .ملاذا حتجــب وجهــك وتنســى مــذلّتنا وضــيقنا ؟ إّن 

 نفوسنا قد احننت إىل الرتاب ، وبطوننا لصقت ابألرض . هب لنّجدتنا وأفدان من أجل رمحتك".
أوحــى اّا الــرّب بكلمتــه قــائال : اي ابــن آدم كانــت هنــاك امــرأ ن إبنتــا أّم ( :" و 23° )حزقيال 
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واحــدة ، زنتــا يف صــبامها يف مصــر ، حيــن دوعبــت ثــدييهما ، وعبــن برتائــب عــذرهتما .إســم الكــربى 
ا الســامرة فهــي أهولــة ، وأرشــليم هــي  أهولــة ، واســم أختهــا أهوليبــة ،وكانتــا ا وأجنبتــا أبنــاء وبنــات ، أمــّ

 ة . وزنت أهولة مع أهّنا كانت ا ..." واىل آخر الفقرة...أهوليب

أن تقــدم علــى قــراءة  –أخــي القــار  –...وهــل تســتطيع !فهــل هــذا هــو كــالم الــرّب املقــدس ؟
 .!مثل هذا الكالم على أهلك مثال؟

 ( : " فألقى قطع الفّضة يف اهليكل وانصرف ، مثّ ذهب وشنق نفسه"...5:27° ) إجنيل مىّت 

( : " مثّ إنـّـه إشــرتى حقــال ابملــال الــذي تقاضــى مثنــا 18:1ينــاقض ) أعمــال الرســل وذلــك مــا 
للخيانة ، وفيه وقع على وجهه ،فانشّق من وسطه ، واندلقت أمعاؤه كّلها ، وعلم أهل أورشليم مجيعــا 

 هبذه احلادثة ، فأطلقوا على حقله إسم " حقل َدَمخ" بلغتهم ، أي : حقل الدم..."

ارّي ليكــون 7:27أيضا)مىّت –وهذا ما يناقض  ( :"...وبعد التشــاور اشــرتوا ابملبلــ  حقــل الفخــّ
 مقربة للغرابء ...".

(:"وأوصاهم أال حيملوا للطريق شيئا إالّ عصا ، ال خبزا وال زادا وال ماال ضمن 8:6°) مرقس  
 أحزمتهم ...".

بــزا ، وال مــاال ، وال (:" ال حتملــوا للطريــق شــيئا : ال عصــا ، وال زادا ، وال خ3:9يناقض )لوقــا
 حيمل الواحد ثوبني...".

(: "مثّ  وصلوا إىل أرحيا ، وبينما كان خارجا من أرحيــا ، ومعــه تالميــذه ومجــع  46:10°)مرقس 
 كبري، وكان ابن تيماوس األعمى ، جالسا على جانب الطريق يستعطي ...".

العميــان جالســا إىل (: "وملــّا وصــل إىل جــوار أرحيــا ، كــان أحــد 35:18وذلــك ينــاقض )لوقــا 
 جانب الطريق يستعطي ".

 ( : "لو كنت أشهد لنفسي ، لكانت شهاديت غري صادقة".31:5° )يوحنا 

 ( :" فأجاب : مع أيّن أشهد لنفسي ، فإّن شهاديت صحيحة".14:8وهذا يناقض )يوحنا 

يب إىل فــإيّن مل أصــعد بعــُد إىل األب ، بــل اذهــ !(:" فقــال هلــا : ال  ســكي ك 17:20°)يوحنــا 
 ".!إخويت ، وقوا هلم : إين سأصعد إىل أك وأبيكم ، واهلي وإهلكم

 

(:"مثّ قال لتوما :"هات إصبعك إىل هنا ، وانّــر يــدّي ، وهــات 27:20وذلك يناقض )يوحنا 
 يدك وضعها يف جنيب ...".
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 (: "أعطوا يسوع .را ممزوجة مبرارة ليشرب فلّما ذاقها ، رفض أن يشرهبا".34:27°)مىّت 

 (:" وقّدموا له .را ممزوجة مبّر ، فرفض أن يشرب ".23:15وهذا يناقض )مرقس

ــىّت  ــاذا 46:27° )مـ (:"وحنـــو الســـاعة الثالثـــة صـــرخ يســـوع بصـــوت عّـــيم :"ايلـــي ، ايلـــي ،ملـ
 شبقتين ؟"أي : إهلي ، إهلي ، ملاذا تركتين؟".

ــا ، أليّن دومــا  (:"إن الــذي أرســلين هــو معــي ، ومل يــرتكن وحــدي29:8ذلــك مــا ينــاقض )يوحن
 أعمل ما يرضيه؟".

ا مرافقــــوا شــــاول فوافقــــوا مــــذهولني ال ينطقــــون ، فقــــد مسعــــوا 7:9° )األعمــــال  ( : " ...وأمــــّ
 الصوت ولكّنهم مل يروا أحدا".

 (:"وقد رأى مرافقي الّنور ، ولكّنهم مل يسمعوا صوت خماطيب".9:22وهذا يناقض ) األعمال

فعل ايرّب؟ فأجابين الــرّب:قم وأدخــل دمشــق ، أليّن ( :"فسألت : ماذا أ10:22° )األعمال 
 مل أكن أبصر بسبب شدة ذلك الّنور الباهر".

(:"إهنــض وقــف علــى قــدميك ،فقــد ظهــرت لــك ألعّينــك 16:26وذلــك ماينــاقض )األعمــال 
 خادما ا ، وشاهد هبذه الرؤاي اليت تراين اآلن ، وابلرؤى اليت سرتاين فيها بعد اليوم".

العـــذاب الشـــديد الـــذي عانيتـــه بعـــد إكتشـــايف هلـــذه التناقضـــات يف الكتـــاب  ال ميكـــنكم تصـــور
 املقّدس ، كان جّد صعب علّي أن أسّلم بذلك ، إحباطي كان كبريا، عقيديت أصبحت يف موضع نّر.

سنوات كنت أســلك الســبيل اخلـطــأ ، ضــللت الطريــق إذن ، ورجــائي ذهــب  3وأخريا، وخالل 
ــذي ظننــت أيّن وصــل ــذي ظننــت أيّن ســًدى ، أان ال ــة ، أان ال ت قمــة اجملــد ، أدركــت أيّن كنــت يف اهلاوي

أمتلــك احلقيقــة ، وإذ هــي هبتــان مبــني ، ورســالة حمّرفــة أصــال، مــن طــرف عقــول وأيــد مفســدة ، والــيت 
 .هدفها الوحيد هو خداع الّناس وصرفهم عن احلقيقة ليس إالّ 

 

رت اهنيــارا شــاقوليا كمــا اهنــارت أحسســت أيّن غرقــت كمــا تغــرق الســفينة يف البحــر ، واهنــ ...
 سبتمرب. 11عماريت مركز التجارة العاملي بعد اعتداءات 

ــوم –غفــر هللا ا –إيّن ال أابلــ  إن قلــت لكــم ، بــل أؤكــد لكــم  مثلمــا قــال جــوب :"ملعــون الي
 .فلوال فضل هللا ،الحنرفتالذي ولدَت فيه "...

ال علــى نفســي مثــل اجملنــون : "مــن هــو وكنت غالبا ، أسري وحيدا يف الطريق ، كنــت أطــرح ســؤا
على كل حال كنت على يقني  ّن الكتاب املقّدس قد الرّب، ومن هو الشيطان ؟"فكان مثّة االلتباس، 
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 .حّرف ، واحلقيقة موجودة يف موضع آخر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 العهد األخري
ه خـــالل فـــرتة احلـــرية هـــذه ، والصـــراع الّنفســـي ، هنـــاك شـــيء واحـــد ثّبتـــين وأمـــدّ  ين ابألمـــل ؛إنـــّ

 االعتقاد بوجود إله.
 فكنت أدعو هللا دوما وأرجوه أن ينقذين ، ومل أأيس يف طليب...

هناك بدأت أحباثي حول اإلسالم ، ومثلما ذكرت ســابقا ، كانــت ا معرفــة ســطحية حــول هــذا 
الصــالة الّدين خاصــة بعــد إعتنــاقي للّنصــرانية ، إذ كنــت أشــعر بــبغض شــديد لإلســالم ولرســوله ) عليــه 

 والسالم (.

ه ستار أسود فوق قلب أسود  ّّ  !أتذكر أيّن مبجرد مساع هذه الكلمة " إسالم " نّيل إّا وكأّن
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لقد كانت ا أحكام مسبقة كثرية حول هذا الّدين ، وخاصة أّن الواقع الذي تعيشه بالدان أييت 
 ليؤكد هذه األحكام .

:" هو دين له مثار خبيثــة ، ألنــّه شــجرة خبيثــة وبكلمة واحدة ، كنت أراه مثلما يقول الّنصارى 
." 

، شــرعت يف قــراء ة القــرآن الكــرمي .إذ عنــدما يكــون لــديك أمل متوخيا التأكد من هذه القاعدة 
إذن ملعرفة اإلســالم ، ذهبــت !!يف األسنان تستشري طبعا طبيب أسنان ، وليس طبيب العيون أو غريه 

 كامي املسبقة جانبا.مباشرة إىل الّنبع : القرآن ، وتركت أح

جمّرد وجوب طهارة الشخص الذي يريد قراءة القرآن جيعل من هذا الكتاب مميزا ، عكس  أوال
، وذلــك يف العــامل أمجــع ...قــرأت وأعــّدت قــراءة القــرآن الكــرمي ، ويف الوقــت نفســه الكتــب األخــرى 

اليت كانت نوعا  -من أهل القرية  وكانت مفتوحة للّراغبني يف املطالعة -أترّدد مرارا على مكتبة  نويتنا
 ما غنية بتصانيف تشرح اإلسالم ، لقد كان إكتشافا عّيما ابلنسبة ا .

إّن ما اكتشفته يف بداية األمر هو املعىن احلقيقي لعبارة "هللا أكــرب " ؛ هللا أكــرب مــن كــل شــيء ، 
لقرآن التعريف الكامل ّلّل ، إله أهلن إن يف ا أكرب ممّا يقوله اليهود والّنصارى ، وأكرب ممّا يتصوره أحد ،

، مثــل مــا ورد يف ســورة اإلميــان هبــذا االســم ، أحــد ال يتجــزأ ، لــيس لــه مثيــل ، ولــيس لــه كفــًؤا أحــد 
 اخلالص )االخالص(.

(( )ســورة  ( ومل يكــن لــه كفــوا أحــد3(مل يلــد ومل يولــد )2( هللا الصــمد )1قــل هــو هللا أحــد ))) 
 االخالص(.

 با ، ال أيكل وال يشرب واليبكي ، إذ أنّه ليس مبخلوق ، لكنه اخلالق.هللا ليس شيئا مرك

 احلّي الذي ال ميوت أبدا.

ِب لنسمع ر يعّرف نفسه بنفسه ، ويعرف نفسه للّناس :) املُ اْلَغيــْ ُهَو اّلّلُ اّلِذي الَ ِإلَـََه ِإالّ ُهَو عــَ
ـَُن الــّرِحيُم ] َو الّرمحــَْ َهاَدِة هــُ َو اّللُّ 22َوالشــّ ْؤِمُن [ هــُ اَلُم اْلمــُ ّدوُس الســّ ُك اْلقــُ َو اْلَملــِ ـََه ِإالّ هــُ ِذي الَ ِإلــَ  الــّ

رُِكوَن ] ا ُيشــْ ْبَحاَن اّللِّ َعمــّ رّبُ ســُ اُر اْلُمَتكــَ ــّ ــُز اجْلَب ْيِمُن اْلَعزِي ّوُر لــَُه 23اْلُمهــَ اِرىُء اْلُمصــَ َو اّلّلُ اخلــَْاِلُق اْلبــَ [ هــُ
 [.24-22[ ]احلشر 24( ]َما يف الّسَماَواِت َواألْرِض َوُهَو اْلَعزِيُز احْلَِكيمُ  األمْسَآُء احْلُْسىَنَ ُيَسّبُح َلهُ 

الشيء اجلديد الذي اكتشفته كذلك هو : "التوحيــد "، الــذي يعتــرب مســألة حموريــة وأساســية يف 
بــد اإلسالم ، وأن جتعل مــع هللا إهلــا آخــر )الشــرك( مــن أكــرب الــذنوب الــيت ال تغفــر إذا مل يتــب منهــا الع

رَتَىَ قبل موته :  ِد افــْ ِرْك اِبّللِّ فـَقــَ ن ُيشــْ آُء َومــَ ن َيشــَ  )ِإّن اّلّلَ الَ يـَْغِفُر َأن ُيْشَرَك ِبِه َويـَْغِفُر َما ُدوَن َذلــَِك ِلمــَ
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ِّيماً   [.48اآلية:  -( ]سورة: النساء ِإمْثاً َع

د مجيــع الرســاالت  إّن التوحيد هي الرسالة الرئيسية من هللا إىل البشر ، وابلتاا فهو الذي يُوحــّ
والرسل ، ومن أجل هذا بعثوا ، ليذّكروا الّناس  ّن هلم خالقــا واحــدا ال يُعبــد إالّ هــو ، الــه واحــد أحــد 

ـََه ِإالّ َأانَْ فَاْعبـُـُدونِ  ِه أَنــُّه آل ِإلــَ : اآليــة -( ]ســورة: األنبيــاء )َوَمآ َأْرَسْلَنا ِمن قـَْبِلَك ِمن ّرُسوٍل ِإالّ نُوِحَي ِإلَيــْ
25.] 

األبــدّي ربَنــا ، األبــدّي واحــد  !إهّنا الرسالة نفسها اليت جتدها يف العهد القدمي :" إمسع إسرائيل 
وهــذه الكلمــات الــيت أعطيهــا لــك :، أحّب األبــدّي ربــّك بكــّل مقلبــك ، بكــل روحــك ، وبكــل قوتــك 

ارك ، وعنــدما تســافر هذا اليوم ستصبح يف قلبك ، حتّفّها ألوالدك ، وستتكلم هبــا عنــدما تكــون يف د
وعندما تنام ، وعندما تستيق  ، تقرؤها وكأهّنا عالمة يف يدك ، وستكون كعصابة بني عينيــك ، تكتبهــا 

 (.9-4:نص6على أعمدة دارك وأبواهبا ")التثنية 

ابلفعــل ؛إّن هــذا هــو عــني مــا وعــ  بــه يســوع ) عليــه الســالم( للفــوز ابخلــالص األبــدي واحليــاة 
و ينــــاجي الــــّرّب :" واحليــــاة األبديــــة هــــي أن يعرفــــوك أنــــت اإللــــه احلــــّق وحــــدك اخلالــــدة ، فيقــــول وـهـــ 

 (.3نصّ  17")يوحنا:

الرسول اخلامت حممد )صلى هللا عليه وسلم ( كذلك وع  ابلكالم نفسه ، حين نقرأ يف القرآن 
 [110اآلية:  -( ]سورة: الكهف َواِحدن )ُقْل ِإّّنَآ َأانَْ َبَشرن ّمثْـُلُكْم يُوَحَى ِإَاّ َأّّنَآ ِإلَـَُهُكْم ِإلَـَهن : 

إّن الشهادة  ن "ال اله إالّ هللا " توجب علينا أن ننفي كل ألوهية ابطلة ، وأّن نقيم عبادتنــا ر 
( ]ســورة: َوَما َخَلْقُت اجلْــِّن َواإِلنــَس ِإالّ لِيَـْعبـُـُدونِ وحده ، ألّن هللا خلقنا من أجل هذا اهلدف الوحيد: )

 [.56ة: اآلي -الذارايت 

للّنقــد وللتفكــري ، لكــن علــى أســاس مــن –قبــل أن تــؤمن –عكس الّنصرانية ، اإلســالم يــدعوك 
.وهذا فقط من أجــل أن يثبـّـت قلبــك ويشــتد عزمــه ، حــىت يــؤمن عقلــك هبــذه العقيــدة الرباهني واحلجج 

 اليت هي يف غاية البساطة والوضوح.

ُتْم َصاِدقِ )   [.111اآلية:  -( ]سورة: البقرة نيَ ُقْل َهاُتوْا بـُْرَهاَنُكْم ِإن ُكنـْ

يف حني أّن العقيدة الّنصرانية )عقيدة التثلين ( معقدة لدرجة أّن الّنصراين  بنفسه جيــد مضضــا 
 لتكوين فكرة واضحة املعامل يف ذهنه .

إّن القرآن ميّد املسلم برتبية شاملة ، كاملــة منســجمة ، والــيت تبــين شخصــية ســوية ، فهــو يعتــين 
ــية ، اجلســــــدية ،  وأيخــــــذ بعــــــني ــة ، النفســــ ــة ، الثقافيــــ ــائص اإلنســــــان : الروحيــــ ــار كــــــل خصــــ االعتبــــ
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 االجتماعية...او.

إّن املسلم ال يقّيد نفسه وال حيصرها يف جمــال واحــد ، إنــّه جيــد يف القــرآن مــا حيثــه علــى التفكــري 
 والتأمل ، وعلى البحن ملعرفة العلم وفهم شىّت الّواهر.

هللا ال يطلب من اإلنســان أن يستأصــل غريزتــه ، وأن يُعــذب جســده ، فهــي معركــة بــال جــدوى 
،إذ هي ضد الفطرة ، بل إنّه أيمر مبجاهدة الّنفس لتملــك زمامهــا ، دون أن ننســى اإلعتنــاء ابجلســد ، 

 فال ينبغي حرمانه من حقوقه.

ــا ة االجتماعيــة ، وذلــك بفعــل إّن اإلســالم حيــّن املســلم أن يكــون فعــاال ، وأن يشــارك يف احلي
وأن يشعر  نّه انفع وخادم لغريه من النــاس ، ومطلــوب مــن املســلم كــذلك  اخلري، وزرع احلب والسّلم،

 مكافحة األمراض واآلفات االجتماعية وذلك ابحلكمة.

ال تعتمــد إالّ علــى اجلانــب الروحــي ، ! أما الرتبية اليت تريدها الّنصرانية ، فهــي ُأحاديــة اجلانــب 
فالّنصــراين املقطــوع عــن الواقــع تبــدو عليــه غيبوبــة جــد ظــاهرة ، والــيت ميكــن  هلــا أن تتفــاقم مــع مــرور 

 الوقت لتصبح يف األخري عبارة عن فصام.

ومما لفت إنتباهي كذلك هو : "اآلايت " ذات الصــبغة العلميــة يف القــرآن ، فــار يتحــدث عــن 
يــة احلديثــة ، فــالقرآن وأحاديــن الرســول ) صــلى هللا الّواهر الكونية حــديثا موافقــا لإلكتشــافات العلم

عليه وسلم ( تتحدث واقعيا عن مجيع اجملاالت العلمية : علم الفلــك ، علــم الــنفس ، علــم البيولوجيــا 
 ، علم األجّنة ...إىل غري ذلك.

إكتشــفت أيضــا أّن اإلســالم حقيقــة عبــارة عــن تواصــل للــوحي اإلهلــي ، وأّن حممــدا )صــلى هللا 
ــدون لم ( هــو آخــر الرســل ، عليــه وســ  أن يقطعــوا الطريــق أمــام –و ي مثــن –لكــن أعــداء احلقيقــة يري

 الوحي األخري.

اِفُرونَ )  رَِه اْلكــَ َو  [32 ]يُرِيُدوَن َأن ُيْطِفُئوْا نُوَر اّللِّ  َِفْـَواِهِهْم َوأيَََْبَ اّلّلُ ِإالّ َأن يُِتّم نــُورَُه َولــَْو كــَ هــُ
وَلهُ  َل َرســُ رُِكوَن ]الـّـِذَي َأْرســَ رَِه اْلُمشــْ َرُه َعلــَى الــّديِن ُكلــِّه َولـَـْو كــَ ّْهــِ ]ســورة:  ([33 اِبهلــَُْدَى َوِديــِن احلْــَّق لُِي

 [33 -32اآلية: -التوبة 

 فاليهود والّنصارى ال يعرتفون  ّن حممدا )صلى هللا عليه وسلم ( خامت الرسل ...

مـــاء ، مثـــل الشـــيخ أمحـــد ديــــدات ، وبعـــد فـــرتة مـــن الـــزمن ، وأان أ بـــع أحبــــاثي يف كتـــب العل
 إكتشفت أّن  رسول اإلسالم ذكر بوضوح يف الكتاب املقدس ، وسأذكر هنا بعض األمثلة :

ة   ° ألــيس الــرّب هــو الــذي وعــد هــاجر مــن أنــّه ســيجعل مــن إبنهــا إمساعيــل )عليــه الســالم ( أمــّ
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رغــم أّن !ّدس ؟ ال شــيء (؟فمــاذا قيــل عــن هــذه األمــة الكبــرية يف الكتــاب املقــ 21:18كبــرية )التكــوين 
 )حممدا صلى هللا عليه وسلم ( من ساللة إمساعيل ، وهذه األمة الكبرية هي األمة اإلسالمية .

 (18نص18° الّرّب وعد موسى )عليه السالم(  ن يُوجد رسوال مثله )العهد القدمي:

ــه وســلم(أما ال ــه الســالم ( هــو حممــد )صــلى هللا علي ــد الــذي يشــبه موســى )علي نصــارى والوحي
 فيقولون  نّه يسوع) عيسى عليه السالم( ، يف حني أنّه ال يشاهبه قّط .

ولنكتفي بذكر سبب واحد فقــط ، فــإّن موســى )عليــه الســالم (رســول ، ويســوع )عليــه الســالم 
 .-حسب العقيدة النصرانية–(رّب 

الســالم ( °يف عهد يسوع ،إختلف الّناس اختالفا شديدا يف  قضية بعثة يسوع املســيح ) عليــه 
ا اآلخــرون قــالوا إنـّـه  : الــبعض قــالوا إنـّـه الرســول املوعــود ملوســى )عليــه الســالم( مــن طــرف الــرّب ، أمــّ

ــا: ــّص  7املســيح )إجنيــل يوحن م كــانوا ينتّــرون رســوال آخــر غــري يســوع ، 41-40ن ( ؟، مــا يفهــم أهنــّ
 والذي ما هو إالّ حمّمد )صلى هللا عليه وسلم ( .

( سئل عــن شخصــية 25-19نص1( يف )إجنيل يوحنا: -عليه السالم–° يوحنا املعمدان )حيي 
عيسى )عليه السالم( ، فأجاب  نّه املســيح ، ال النــيّب ، وال إيليــا .مــن يكــون إذن ذلــك النــيّب )الــذي 

 .!ذكره يوحنا( إن مل يكن حممدا )صلى هللا عليه وسلم( ؟

واننيــة )ابر قليطــوس( ، مرتمجــو °يسوع بّشر مبجــيء "ابر قلــيط آخــر" ، املشــتق مــن الكلمــة الي
(لكــن احلقيقــة 26-15نــّص :14الكتاب املقّدس يرتمجــون هــذه الكلمــة ابملعــّزى لالــروح القــدس)يوحنا 

 "ابر قليط " تعين شفيعا آخر" ، أي :إنسان آخر.

(عن يسوع )عليه الســالم( :"ألنــّه ال يــتكلم مــن عنــده 14-13نصّ 16الحّوا ما ورد يف )يوحنا
يسمع ، ونربكم مبا سيحدث ".إّن هذه النبوءة ال تنطبق على "الروح الُقدس" اليت هي  ، بل يتكلم مبا

الشخصية الثالثة يف عقيدة التثلين ، إنّه ملن املستحيل  ن تكون الكلمات اليت ينطقها الروح القدس 
ألنّه ورد  هللا ، لكن الحّوا كيف أّن هذا املقطع ينطبق  اما على وصف حممد )صلى هللا عليه وسلم(

 يف القرآن وصفه:

 (4-3((((النجم )إن هو إالّ وحين يوحى 3وما ينطق عن اهلوى °))) 

إّن الكــالم الــذي ســيقوله حممــد )صــلى هللا عليــه وســلم (لــن أييت مــن عنــده ، لكــن مــن عنــد هللا 
 بواسطة امللك جربيل )عليه السالم( ، ليكون بعد ذلك مسموعا مــن طــرف الرســول )عليــه الســالم( ،

 (.14-13نص16مثلما نتمه )يوحنا:
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والرسول حمّمد )صلى هللا عليــه وســلم ( أخــرب عــن أمــور مســتقبلية ، نبــوءات وعالمــات القيامــة 
 الصغرى والكربى ، كما صّور التصوير التام ليوم القيامة.

 أغلب هذه النبوءات والعالمات الصغرى اليت حتدث عنها حتققت تقريبا ، مما يثبت رسالته .

ــة  ألــــيس ــم الــــرّب أّن قولــــه لــــن يتحقــــق )التثنيــ ــة مــــّدعي النبــــوءة الــــذي يــــتكلم ابســ مــــن عالمــ
 (؟22-21النص18:

ر ابلرســاالت الثالثــة الكــربى ،  °مث انّــر كيــف أّن الــرّب، بوحيــه ملوســى )عليــه الســالم( ، بشــّ
 تلك اليت بعن هبا موسى وعيسى وحممد )عليهم الصالة والسالم(.

 (.2نص33ق عليهم من سري ، سطح من جبل ابران" )التثنية:"األبدي جاء من سيناء ، أشر 

"ابران" هــــــو مــــــا نطلــــــق عليــــــه اليــــــوم اســــــم"مكة"، أيــــــن وجــــــد إمساعيــــــل )عليــــــه الســــــالم( قــــــدميا ، 
 (، وأين بعن الرسول حممد )صلى هللا عليه وسلم( برسالة اإلسالم.21نص21)التكوين:

 اآلايت من القرآن :وقارن اآلن النصوص السابقة من الكتاب املقدس مع هذه 

 [.3-1األية:  -( ]سورة: التني َوَهـََذا اْلبَـَلِد األِمنيِ  [2َوُطوِر ِسيِننَي ] [1َوالّتنِي َوالّزيـُْتوِن ]) 

 إّن هذه اآلايت تشري إىل أماكن وحي رساالت التوحيد الثالثة .

، وأّن حممــدا )صــلى إذن هبذه األدلة نستنتج أّن اإلسالم ما هو إالّ تواصل للرساالت الســابقة 
 هللا عليه وسلم ( حقا هو خليفة عيسى )عليه السالم(.

 .أما من الناحية األدبية فالقرآن حتفة ال نّري هلا

العارفون ابللغة ظّلوا منبهرين ومعرتفني بعّمة هذا الكتاب املقّدس ، قالوا : إنّه مــن املســتحيل 
كــن لــه أن يكتــب القــرآن ، لكــن بعــض الّنصــارى أّن رجــال أّميــا مثــل حممــد )صــلى هللا عليــه وســلم ( مي

فتحققت من األمر ، فإذ ك أجد أّن القــرآن ! يقولون بكل اعتباد أّن حممدا نقل من الكتاب املقّدس 
ابلعكــس مــا هــو إال مواصــلة للرســاالت الســابقة ، بــل حــىت أنـّـه يصــّحح الكتــاب املقــدس يف كثــري مــن 

 تناقضاته املهندسة من طرف احملرتفني.  

حــىت ال نطــئ الّنصــارى أو غــريهم إذا مــا وجــد نــوعن مــن التشــابه بــني الكتــاب املقــّدس والقــرآن 
 حول بعض األمور ، فما هو إال برهان أّن هللا الذي أوحى  حدمها هو الذي أوحى ابآلخر.

القــرآن حجــة واقعيــة ،  ّن هللا احلكــيم العلــيم ، أوىف بعهــده ، إذ هــو احلــاف  األمــني لرســالته -
ــا جنــد يف القــرآن قــوانني األخــالق الــيت أوحيــت ملوســى وعيســى )عليهمــا الصــالة امل بعوثــة للنــّاس ، ألنّن

د )صــلى هللا عليــه  والســالم( ، وكــذلك القــوانني األخالقيــة اجلديــدة )الشــريعة ( الــيت أوحيــت لنبّينــا حممــّ
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 وسلم (.

 : فسهإذن ؛رسالة هللا إىل الّناس كاملة شاملة و مة وحمفوظة من هللا بن

ُّونَ )   [9اآلية:  -( ]سورة: احلجر ِإاّن حَنُْن نـَّزْلَنا الذّْكَر َوِإاّن َلُه حَلَاِف

يف أحد األايم ، وبينما كنــت أحتــدث مــع أحــد الّنصــارى حــول موضــوع القــرآن ، عــرّبت لــه عــن 
ا آنذاك انبهاري وتفاجئي الكبريين حول هذا الكتاب ، فطلبت منه بكّل سذاجة ، وأان ال زلت نّصراني

 أن نربين من أين جاء القرآن ، فأجابين  ّن القرآن كلمة الشيطان !

قــال  أن أصــادف هــذه اآلايت مــن ســورة التكــوير :-وأان أقــرأ القــرآن–وحــدث ا فيمــا بعــد 
يٍم تعــاىل: ) ْيطَاٍن رّجــِ ْوِل شــَ َو ِبقــَ ا هــُ ْذَهُبوَن  25َومــَ ــَ أْيَن ت اَلمِ  26فــَ رن لّْلعــَ َو ِإالّ ِذكــْ آَء 27نَي ِإْن هــُ ن شــَ ِلمــَ

 [.28 -25اآلية: -( ]سورة: التكوير ِمنُكْم َأن َيْسَتِقيمَ 

 ! بقراءيت هذه اآلايت إهتّزت فرائصي من منبت شعري إىل أ.ص  قدمي

إكتشـفت حقيقـة اإلسـالم ، فعرفـت جيـدا الفـرق بـني هكذا ؛كانــت أحبــاثي هــذه ، 
.فلقــد كــان  و يف القـرآن الكـرميحقيقة واقع املسلمني وما ينبغي أن يكونوا عليه كما ه

وُل ) الرسول )صلى هللا عليه وسلم( صادقا وحمّقا إذ قال قبل أربعة عشر قران مــن الزمــان : َوقــَاَل الّرســُ
 [.30اآلية:  -( ]سورة: الفرقان يـََرّب ِإّن قـَْوِمي اخّتَُذوْا َهـََذا اْلُقْرآَن َمْهُجوراً 

 هدايتهم ونورهم ومنبعهم احلقيقي للوحدة واحلياة. إهّنا احلقيقة، فاملسلمون هجروا القرآن،
وابلــرغم مــن أيّن كنــت  أصــارحكم القــول، ابلــرغم مــن أّن قلــيب وعقلــي إنتعشــا برســالة اإلســالم،

مقتنعا بصّحة القرآن ، لكن مل يكن من السهل علّي أن أبّدل مرة أخرى ديين .كنــت خائفــا ، التجربــة 
رارايت ،قلت يف نفسي :لرمبا سيحدث ا مع اإلسالم الشيء نفسه الّنصرانية علمتين أن ال أتعجل يف ق

الذي حدث ا مع الّنصرانية ،فلعل غضون أعوام ، أكتشف مرة أخرى عدم صحة اإلسالم ، فقررت 
 الرتين واإلنتّار .

يف خالل هذه املدة ، القلق إستوىل على قليب ، كلمــا تقــدمت يف أحبــاثي ، كلمــا إكتشــفت  ّن 
صرانية كان أكرب خطأ وقعت فيه يف حيايت ، كنت أقول لنفسي  يّن ضّيعت ثالث سنني يف إعتناقي للنّ 

هبتان مبني .مث هنــاك تلــك املســؤولية الثقيلــة ثقــل اجلبــل ، والــيت كنــت أحــّس هبــا إزاء أانس كنــت ســبب 
ذا مــا اعتناقهم للّنصرانية .فكيف أفعل ألقــنعهم خبطئــي وخطــئهم ؟وكيــف ســتكون مســؤولييت أمــام هللا إ

 مات أحد منهم على هذه العقيدة بدون أن أنذره؟.

الـــذي أشـــعر بـــه جتـــاه هللا ، العلـــّي القـــدير ، إذ أيّن   وقبــل كــّل هــذا ، هــذا احليــاء وهــذا اجلــرم 
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 كفرت به  ن جعلت له شريكا ، ونسبت له ولدا!.

ر يف كــل هــذا ، نّــرت إىل الســماء وأان أبكــي وأرّدد مــن  أعمــاق قلــيب يف أحد األايم ، وأان أفكــّ
َن ) دعاء يــونس )عليــه الســالم( ، هــذا الــدعاء الــذي أحبـّـه كثــريا: ْبَحاَنَك ِإيّن ُكنــُت مــِ ـََه ِإالّ أَنــَت ســُ الّ ِإلــَ

 [.87اآلية:  -( ]سورة: األنبياء الّّاِلِمنيَ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 اـــرؤي
أصــعب   ــر األايم ، واألمل ينتــاب قلــيب ، أحسســت بنــوع مــن " التآكــل الروحــي " ،كانــت مــن

 اللحّات يف حيايت .

حدث أنّه يف إحدى اللياا ، بعدما عّدت إىل بيــيت ، ويف ســاعة متــأخرة مــن الليــل ، كنــت جــّد 
 متعب إىل درجة أنّه كانت لدّي الرغبة اجلاحمة ألخفف عن نفسي .

إستلقيت على السرير ، ورفعت يداي حنو الســماء ، وبــدأت أدعــو هللا أن ينقــذين ممــّا أان فيــه ، 
دأت دعــائي حبمــد هللا والثنــاء عليــه ألنــّه أهــل هلــذا ، أو بكــل بســاطة ألنــّه "اإللــه" .محدتـّـه علــى خلــق بــ 

السماوات واألرض ، وعلى أن اختارين وأخرجين إىل الوجود ، وبعد هذا كّله ، دعوت هللا أن يغفر ا 
تلك الليلــة ، إىل  اسست هبأؤكد لكم  يّن مل أحّس بعّمة هللا مثلما أحمجيع ذنوك ، وأن يقبل توبيت .

درجة أيّن مل أتوقف عن البكاء ، أحسست وكأّن السماء كانت مفتوحة ا ، وكل كلمة أنطق هبا كانــت 
 :عند هللا مسموعة ، أحلحت عليه ، وطلبت شيئا واحدا فقط
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 اهلداية إىل صراطه املستقيم.        
راين أو مســلم احلّق يقال ، كنت حينهــا حيــاداي يف دعــائي ، كنــت أدعــو هللا  ،لــيس علــى أيّن نصــّ

وال غريمها ، لكن أدعوه كمخلوق ضاّل يريد أن يعبد خالقه ...أمضيت وقتا طويال ، أحلّ يف الــدعاء ، 
 وبعد ذلك ّنت ، فرأيت هذه الرؤاي :

مرتا ، كان مثّة صــمت القبــور ، كنــت  15رأيتين واقفا ممعًنا الّنّر إىل مسجد قريب ميّن حواا "
عينـــاي ال تـــدعان قـــّط املســـجد ، وفجـــأة وإذ بقـــوة غيبيـــة حتملـــين وأتخـــذين بســـرعة الضـــوء ، وحيـــدا، 

 !".وأجدين داخل املسجد 

ه ، بــال شـــّك ، هللا هــو الـــذي  إســتيقّت مـــذعورا حتــت وقـــع الصــدمة ، مفزوعـــا ، فأدركــت أنـــّ
حســاس ال إستجاب لدعوايت مــن خــالل هــذه الــرؤاي ، مل أســتطع أن أنطــق ولــو بكلمــة ، كــان بــداخلي إ

 ميكن التعبري عنه ، عّدت إىل الّنوم وعيناي مغرورقة ابلدموع .

هــو أتكيــد روحــي جــاء مــن عنــد هللا يضــاف إىل أتكيــدايت العلميــة علــى صــدق  سبحان هللا ! هــا
 الرسالة القرآنية.

أشهد أن ال اله إال هللا ، وأّن حممدا رسول فبدأت أوال إبعتناق اإلسالم فنطقت ابلشهادتني :"
 ".هللا

 وقررت أن ألتزم بتعاليم اإلسالم ، الّدين احلق ، هو دين هللا ، دين مجيع األنبياء واملرسلني .

 احلمد ر ، وبعد مضي أربع سنوات ال زلت دوما مسلما .

وهنـــاك أمـــر جـــدير ابملالحّـــة !وهـــو كلمـــا تعّمقـــت يف معـــرفيت ابإلســـالم ، كلمـــا إزددّت يقينـــا 
 ذ كلما تعمقّت يف معرفتها كلما راودين الشّك ، واكتنفين الغموض.ووضوحا ، عكس الّنصرانية ، إ

وبعد هداييت ، اجتهت حنو أولئك الــذين كنــت ســببا يف اعتنــاقهم للّنصــرانية ، وشــرحت هلــم كــل 
 شيء ، وبعون هللا ، تقريبا كلهم تركوا الّنصرانية ، بل ومنهم من إعتنق اإلسالم بفضل هللا .

ن عرفتهم ، قمت بواجيب أمام هللا ، املتمثل يف إنذارهم ابخلطر الذي رأيت مجيع الّنصارى الذي
 يرتصدهم ، وحتذيرهم من الغرور ابعتمادهم على يسوع ، مثلما هو وارد يف الّنصرانية.

 وهللا أدعو أن يهديهم إىل حقيقة اإلسالم مثلما هداين .آمني
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 من هو يسوع )عيسى(؟
 معرفة هللا هي أجّل معرفة.

عــرف أن يقال : أّن هللا سبحانه وتعاىل بعن رسله وأنبياءه لإلنسانية مــن أجــل أن يُ  من الواضح 
فـَـاْعَلْم ) ، إذ أّن معرفــة هللا يف اإلســالم هــي أوىل األولــوايت ، وهــي شــرد يف قبــول األعمــال واألفعــال:

 [.19اآلية:  -( ]سورة: حممد ِمَناتِ أَنُّه الَ ِإلَـََه ِإال اّلّلُ َواْستَـْغِفْر ِلَذنِبَك َولِْلُمْؤِمِننَي َواْلُمؤْ 

 هللا إذن أيمر رسوله أوال بتوحيده ، مثّ ابلّتوبة.
فواضح إذن أنّه قبل أن تؤمن  ي عقيدة كانت ، من املهم جــّدا أن تســتدّل علــى هــذا اإلميــان 
د ، خالفـــا للكتـــاب املقـــّدس فبعـــد ألفـــي ســـنة قضـــية العقيـــدة  ، مبعـــىن أن تكـــون مـــدركا ملـــا ســـوف َتعبـــُ
الّنصرانية مل حتــّل بعــد ، "التثلين"و"شخصــية يســوع " مهــا موضــع خــالف وجــدل مــن خمتلــف الطوائــف 

 [.37اآلية:  -(]سورة: مرمي  فَاْختَـَلَف األْحَزاُب ِمن بـَْيِنِهمْ ) املسيحية :

بــل هــذه القضــية تشــّكل مشــكال حــىّت بــني أعضــاء الطائفــة الواحــدة .واألدهــى مــن ذلــك هــو 
 !!. اتهغموضها للّنصراين ذ

،  أّن القرآن هو الكتاب الوحيد الذي يوضــح لنــا األمــر حــول حقيقــة العقيــدة املســيحيةيف حني 
كذلك حقيقة شخصية عيسى )عليه السالم(.هذا الكتاب املقّدس ، املوحى إىل حمّمد )صلى هللا عليه 

ــذي يطمــئن القلــوب ،ويثّبتهــا اب ــاب الوحيــد ال ــاء والرســل ، هــو الكت حلقــائق الــيت وســلم (، آخــر األنبي
 حيويها .

ولكــي نعيـــد النـــور واليقـــني إىل الرســـالة اإلجنيليـــة واىل شخصـــية عيســـى )عليـــه الســـالم (مـــزيلني 
 الغموض عنهما ، سنعرض وإبجياز هذه النقاد آبايت قرآنية ، وحىت بنصوص من الكتاب املقّدس.

 امليالد املعجز لعيسى )عليه السالم(.-1

ونُ  ِإّن َمثـَـلَ ) القــرآن الكــرمي : ن فـََيكــُ َراٍب مِثّ قــَاَل لـَـُه كــُ ن تـــُ ُه مــِ َى ِعنــَد اّللِّ َكَمثـَـِل آَدَم َخَلقــَ ( ِعيســَ
 [.59اآلية:  -]سورة: آل عمران 

فعندما قــّدر هللا مــيالد عيســى )عليــه الســالم( ، بغــري أن ميــّس مــرمي بشــر ، كانــت املعجــزة "فمــا 
 (.37نص 1من شيء غري ممكن عند هللا ")لوقا : 

 اسم ابن هللا "؟!.–إذن –لق عليه ملاذا نط



 

 

32 

 هل لكونه ولد من امرأة فقط فنجعل ر عائلة!!.

ُفونَ إذ الكاثوليك يــدعون مــرمي :"أم الــرّب" ) ا َيصــِ ْبَحاَن اّللِّ َعمــّ اآليــة:  -( ]ســورة: املؤمنــون ســُ
91.] 

ـَُن َولـَـداً ])  ْيئاً ِإّداً  [88َوقـَـاُلوْا اختــََّذ الّرمحــَْ ُتْم شــَ ْد ِجئـــْ ُه  [89]َلقــَ َماَواُت يـَتَـَفطـّـْرَن ِمنــْ اُد الســّ َتكــَ
ّدًا]  اُل هــَ ــَ ّر اجْلِب ّق األْرُض َوختــَِ ـَِن َولــَداً ً ] [90َوتَنشــَ ْوا لِلّرمحــَْ َذ 91َأن َدعــَ ـَِن َأن يـَّتخــِ ي لِلّرمحــَْ ا يَنَبغــِ [َومــَ

 [.92 -88اآلية: -[( ]سورة: مرمي 92( ]َوَلداً 

 ال رسول ، رسول إىل بين إسرائيل :إّن عيسى )عليه السالم ( ما هو إ -2

َرائِيلَ ورد يف القــرآن يف شــأنه: ) ــَيِنَ ِإســْ والً ِإىَلَ ب ــة:  -( ]ســورة: آل عمــران َوَرســُ ا [، )49اآلي مــّ
ْبِلِه الّرُسُل َوأُّمُه ِصّديَقةن َكااَن أيَُْكاَلِن الطَّعاَم انْ  ُّْر َكْيَف نـَُبنّيُ اْلَمِسيُح اْبُن َمْرمَيَ ِإالّ َرُسولن َقْد َخَلْت ِمن قـَ

وَن(  ـّـُْر َأىّنَ يـُْؤَفكــُ َل اْلِكتــَاِب الَ تـَْغلـُـوْا يف ِديــِنُكْم  [،75اآليــة:  -]ســورة: املائــدة هلــَُُم ااَلاَيِت مُثّ اْن )أيََهــْ
وُل اّللِّ وََكِلمَ  ْرمَيَ َرســُ ُه َواَل تـَُقوُلوْا َعَلى اّللِّ ِإالّ احْلَّق ِإّّنَا اْلَمِسيُح ِعيَسى ابــُْن مــَ ْرمَيَ َوُروحن ّمنــْ ا ِإىَلَ مــَ تـُـُه أَْلَقاهــَ

 [.171اآلية:  -( ]سورة: النساء َفآِمُنوْا اِبّللِّ َوُرُسِلهِ 

 نقرأ كذلك يف الكتاب املقّدس :

 (57نص13°فقال هلم يسوع : "ال نيب بال كرامة إالّ يف وطنه ودينه ")مىّت :

وســألت : مــن هــذا ؟فأجابــت اجلمــوع : هــذا ° "وملَـّا دخل يسوع أورشليم ضّجت املدينة كّلهــا 
 (.11-10نص 21هو النيب يسوع من انصرة اجلليل ")مىّت 

° أان ال أقدر أن أعمل شيئا من عندي :"فكما أمسع مــن األب أحكــم ، وحكمــي عــادل ألنــّين 
 (.30نصّ 5ال أطلب مشيئيت ، الذي أرسلين" )يوحنا:

نــت تقــول إنــّه فــتح عينيــك ، فمــا رأيــك فيــه °"فوقــع اخلــالف بيــنهم ، وقــالوا أيضــا لألعمــى : أ
 (.17نصّ 9؟فأجاب ّ:إنّه نيّب!")يوحنا:

 (.40نصّ 8°"أان الذي كلمكم ابحلّق كما  مسعته من هللا ")يوحنا :

°"ال تقصـــدوا أرضـــا وثنيـــة ، وال تـــدخلوا مدينـــة ســـامرية ، بـــل اذهبـــوا إىل اخلـــراف الضـــالة بـــين 
 (.6نصّ 10إسرائيل ")مىّت :

 (.24نصّ 15:"ما أرسلين هللا إال إىل اخلراف الضالّة من بين إسرائيل ")مىّت : فأجاهبم يسوع 

 رسالة عيسى )عليه السالم (: -3

يـََبيِن ِإْسَرائِيَل ِإيّن َرُسوُل اّللِّ ِإلَْيُكم ّمَصّدقاً ّلَما بــَنْيَ  ْرمَيَ القرآن الكرمي: ) ى ابــُْن مــَ َوِإْذ قــَاَل ِعيســَ
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 [.6اآلية:  -( ]سورة: الصف ُمَبّشراً ِبَرُسوٍل أيَْيت ِمن بـَْعِدي امْسُُه َأمْحَدُ َيَدّي ِمَن التّـْورَاِة وَ 

 إذن رسالة عيسى )عليه الصالة السالم( واضحة :

بعن مصّدقا للتوراة ، ومبشرا ابلّنبأ  الّسار ، نبأ جميء الرسول )عليه الصالة والسالم()أمحد -
 م (.أو حممد يطلق يف  القرآن على رسول اإلسال 

 والكتاب املقّدس أو األانجيل تؤّكد ذلك :

فيوحّنا املعمدان )عليــه الســالم( يقــول "توبــوا ، ألّن ملكــوت الســماوات قــد اقــرتب ")ملكــوت 
 (.2نصّ 3السماوات أو الّنبأ الّسار()مىّت :

وقد يّّن ظاّن أّن ملكوت السماوات أو النبأ الّسار هو اإلخبار مبجيء عيسى عليه الســالم ، 
ــوا ، ألّن ملكــوت  لكــن ر فيقــول : توب ــدأ يســوع مــن ذلــك الوقــت يبشــّ ــا : "وب بعــد حــني مــىّت يقــول لن

 (.17نصّ 4السماوات اقرتب ")مىتّ 

ار ، نبــأ  ممّا يثبت الرسالة احلقيقيــة لعيســى )عليــه الصــالة والســالم( الــيت هــي التبشــري ابلّنبــأ الســّ
ســلم (لقــد جــاء يف اإلجنيــل علــى لســان جمــيء خــامت الرســل ، رســول اإلســالم حممــد )صــلى هللا عليــه و 

عيسى )عليه السالم( أنّه قال بكل وضوح لليهود  ّن "احلجر الذي رفضه البنـّـاؤون صــار رأس الزاويــة 
؟هذا ما صنعه الرّب ، فيا للعجــب ! لــذلك أقــول لكــم :ســيأخذ هللا ملكوتــه مــنكم ويســلمه إىل شــعب 

 (.43-42نصّ 21جيعله يثمر ")مىّت :

ــو  ــر املرفـ ــالة "احلجـ ــه الصـ ــل )عليـ ــلم ( ، أي :إمساعيـ ــه وسـ ــلى هللا عليـ د )صـ ــّ ــو َأُب  حممـ ض "هـ
السالم( الذي ألقي يف صحراء ابران )مّكة( ، أما ملكوت هللا الذي ينزع مــن اليهــود هــو وحــي هللا إىل 
ة حممــد )صــلى هللا عليــه وســلم( الــيت ستصــبح بعــد  البشر . وبعــد اليهــود ســيعطى ألمــة أخــرى ، هــي أمــّ

ة ذلك أمة كــ  ربى ، ممــا يثبــت صــدق وحــي هللا هلــاجر أّم إمساعيــل )عليــه الســالم( :"أليّن ســأجعل منــه أمــّ
 (.18نصّ 21عّيمة ")التكوين :

 فماذا قيل عن هذه" األّمة العّيمة"؟مل يذكر الكتاب املقّدس عنها وال كلمة !.

 معجزات عيسى )عليه الصالة والسالم(: -4

فعيســى )عليــه الصــالة والســالم( يقــوم ابملعجــزات ، القــرآن جــّد واضــح حــول هــذه املســألة ، 
 :لكن إبرادة وإبذن هللا، مثله مثل الرسل اآلخرين الذين جاؤوا من قبله ، جاء يف القرآن 

ئَــ )  َن الطــّنِي َكَهيـْ ْم مــّ ْم َأينَ َأْخلـُـُق َلكــُ ن رّّبكــُ ُتُكْم آِبيٍَة مــّ ِة الطــّرْيِ َوَرُسواًل ِإىَلَ َبيِنَ ِإْسَرائِيَل َأيّن َقْد ِجئـْ
نـَبّـُئُكْم مبَا أتَُْكُلوَن فَأَنُفُخ ِفيِه فـََيُكوُن َطرْياً إبِِْذِن اّللِّ َوأُْبِرىُء األْكَمَه واألبـَْرَص َوُأْحيِـي اْلَمْوَتَى إبِِْذِن اّللِّ َوأُ 
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 [49اآلية:  -رة: آل عمران ( ]سو َوَما َتّدِخُروَن يف بـُُيوِتُكْم ِإّن يف َذِلَك آلية ّلُكْم ِإن ُكنُتم ّمْؤِمِننيَ 

(عيســـــى )عليـــــه 20نــــصّ 11والكتــــاب املقـــــّدس يثبــــت لنـــــا ذلـــــك ، ابلفعــــل ، ففـــــي )لوقـــــا :
 السالم(يقول :

 "وأّما إذا كنت إبصبع هللا أطرد الشياطني".

قبــل أن حييــي عيســى )عليــه الســالم( لعــازر دعــا هللا أّوال ، طلــب منــه أن يســتجيب لــه )يوحنــا 
 (.42-41نصّ 11:

ى )عليه الصالة والسالم( ال يستطيع أن يفعل أّي شــيء بــدون إذن هللا ، ألــيس هــو إذن فعيس 
 :"أان ال أستطيع أن أفعل شيئا بنفسي ".-(42نصّ 7كما يف )يوحنا –القائل 

م عايشــوا أو مسعــوا حــول  إىل غاية يومنا ، كثري من الّنصارى من خمتلف الطوائــف يشــهدون  هنــّ
يســوع !لكــن حنــن املســلمون ال يدهشــنا هــذا قــّط ! ألّن هللا ورســوله حــاالت شــفاء أو رقيــة  ــّت ابســم 

ّجالني "، وحــىت عيســى عليــه الســالم حــذر مــن هــؤالء النـّـاس الــذين يفعلــون  ّّ حذراان مــن قبــل مــن "الــّد
ــا نقـــرأ يف) مـــىّت: ــه ، كمـ ــّذابون ، 24نـــصّ 24املعجـــزات ابمسـ ــاء كـ الون ، وأنبيـ ــّ ــيّهر مســـحاء دجـ ("فسـ

 العّيمة ليضّلوا".يصنعون اآلايت والعجائب 

إّن الّنصارى حيتكرون ألنفسهم هذه القدرة ابلرتكيز أساســا علــى النصــوص الوحيــدة املرويــة مــن 
 (.20-9:نصّ 16طرف إجنيلي واحد ، أال وهو مرقس )

زد على ذلك ، أهّنا نصوص موضوعة بني معقوفتني )][(، ممّا يعين أهّنا آايت ال توجد يف بعض 
 وهذا حسب الكتاب املقّدس : الطبعة اجلديدة املنّقحة(.خمطوطات العهد اجلديد )

وأمر آخر ، هو أّن عيسى )عليه الســالم( يف يــوم القيامــة سيشــهد ضــد هــؤالء الّنصــارى الــذين 
 (نقرأ:23-22نصّ 7يزعمون أهّنم يصنعون" املعجزات"ابمسه ، فلقد حذرهم من قبل ففي مىّت)

،ايرّب ، ألــــيس ابمســــك نطقنــــا ابلنبــــوءات "ســـيقول ا كثــــري مــــن النــــاس يــــوم احلســـاب : ايربّ 
؟وابمسك طردان الشياطني ؟وابمسك عملنا العجائب الكثرية ؟فأقول هلم : ما عــرفتكم قّط!ابتعــدوا عــيّن 

 اي من يقرتفون ظلما عّيما !.

ُلْــ ) من سورة لقمان:  13الّلم العّيم عّرف يف القرآن يف اآلية  من الَ ُتْشِرْك اِبّللِّ ِإّن الّشْرَك لَّ
ِّيمن   [.13اآلية:  -( ]سورة: لقمان َع

م جعلــوا مــن عيســى )عليــه السالم(الرســول  الّلم العّيم الذي يعــاب عليــه الّنصــارى ، هــو أهنــّ
 إهلا !.
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أكّدَت علــى هــذه النقطــة ألّن الّنصــارى ضــّلوا وأضــّلوا كثــريا مــن النـّـاس مبــا يســمونه "املعجــزات 
 !.عملهم هو الشيطان سم يسوع"، يف حني املستفيد الوحيد منــب

هــذه اخلــوارق توجــد حــىت يف الــدايانت األخــرى ، لكــن ينبغــي علــى النــّاس أن أيخــذوا حــذرهم 
منهــا .فــإّن الــّدّجال مــثال ســيقوم  عمــال عّيمــة ليفــل ويضــل كثــريا مــن النــاس ، إذن هــذا األمــر لــيس 

 مبعيار ملعرفة احلقيقة.

املســألة )فاإلنســان ضــعيف ، يقــع :القــرآن واضــح كــذلك ابلنســبة هلــذه قضــية الــذنب -5
دائما يف الذنب(فاإلنسان خلق ضعيفا ، وخطّاء ، فلسنا مالئكة معصــومني !لكــن املســلم مطالــب  ن 

ِهْم الَ قــال تعــاىل: ) حييــا حيــاة توبــة ، وأن يطمــع يف رمحــة هللا : َى أَنُفســِ َرُفوْا َعلــَ ِذيَن َأســْ اِدَي الــّ ْل يَِعبــَ قــُ
يعاً ِإنُّه ُهَو اْلَغُفوُر الّرِحيمُ تـَْقَنُطوْا ِمن ّرمْحَِة   [.53اآلية:  -( ]سورة: الزمر اّللِّ ِإّن اّلّلَ يـَْغِفُر الّذنُوَب مجَِ

يف حني أّن الّنصارى ، على عكــس ذلــك ، فهــم يعتقــدون أّن عيســى )عليــه الســالم(مات علــى 
يؤمن بــه ميــوت ومعــه الصليب من أجل خطااي البشرية ، ومن آمن بيسوع غفر له وجنا ، لكن الذي ال 

 ذنوبه ، وسيكون مستوجبا للعقاب األبدي .

 !.؟! "سبحان هللا " !أال تكفي رمحة هللا ملغفرة الذنوب

قبل جميء عيسى عليــه الســالم نقــرأ يف العهــد القــدمي  ّن مغفــرة الــذنوب   ابلرغم من ذلك ،فإنّه
 خطاايان جمرد إختالق !.كانت ممنوحة ابلتوبة الصادقة .فموت عيسى )عليه السالم( من أجل 

الّنصــارى يف صــلواهتم يغنـّـون ويشــكرون عيســى ألنــّه غفــر هلــم ذنــوهبم مســبقا كــل ذنــوهبم مبجــرد 
موته ، ولقد ورد يف اإلجنيل أّن عيسى )عليه السالم( حتّدث إبسهاب عن هــؤالء الصــنف مــن النـّـاس ، 

 (.14-9نصّ  18نقرأ مثال يف مثل الفريسي وجاك الضرائب يف )لوقا 

الفريسي أليس مثل هؤالء الّنصارى عنــدما قــال :"شــكرا لــك اي هللا ، فمــا أان مثــل ســائر النـّـاس 
احملتكرين الّاملني الّزانة ، وال مثل هذا اجلاك"؟.إّن هذا اجلاك مثله مثل كل الّنصارى ، ويّــّن أنــّه مــربأ 

حنــو الســماء ، بــل كــان يــدّق علــى طاهر وانج ، ولنقارنه مع هذا اجلاك الذي : "ال جيرأ أن يرفع عينيه 
 صدره ويقول : إرمحين اي هللا ، أان اخلاطئ".

ألــيس مثلــه كمثــل املســلم الــذي يعــرتف  خطائــه وذنوبــه ، ويســتحي مــن هللا ، ملتمســا مغفرتــه 
؟!مثّ إنّه من غــري املقبــول واملعقــول  ّن ذنــب شــخص حيمــل وزره شــخص آخــر ، بــل األصــّح بداهــة أن 

 مسؤول عن نتائج أعماله.جنزم أّن كل شخص 

من جهة أخرى ، إنّه مكتوب يف الكتاب املقّدس  ّن :"الّنفس اليت تذنب هي الــيت ســتموت ، 
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واإلبن ال يتحمل خطأ أبيه واألب ال يتحمل خطأ إبنــه ، عدالــة املنصــف ســتكون لــه ، وخبــن الشــرير 
 (.20نصّ 18سيكون عليه ")حزقيال :

ـّـُه عصــى هللا فتــاب ، فمــنح هللا لــه مغفرتــه )وَ أبــوان آدم )عليــه الصــالة والســالم ( َى َءاَدُم رَب َعصــَ
 [.122 -121األية –( ]سورة: طه مُثّ اْجتَـَباُه رَبُّه فـََتاَب َعَلْيِه َوَهَدىَ  [121فـََغَوَى ]

برمحــة هللا ، ألنــّه مــن ذا الــذي –قبــل كــل شــيء –إّن النجاة يف اإلسالم كائنة  اخلالص :-6
وما فيهــا لــو ال رمحــة هللا ؟لكــن رغــم ذلــك ، األمــر الــذي أييت يف املرتبــة الثانيــة ،  يستحق أن ينال اجلّنة

 هو اإلميان الصحيح بوحدانية هللا مث األعمال الصاحلة.

ِر ]) يقول هللا تعــاىل يف القــرآن الكــرمي ٍر ][ 1َواْلَعصــْ اَن لفــي ُخســْ [ِإالّ الــِّذيَن آَمنـُـوْا 2)ِإّن اإِلنســَ
 [( ]سورة: العصر[.3]اِت َوتـََواَصْوْا اِبحْلَّق َوتـََواَصْوْا اِبلّصرْبِ َوَعِمُلوْا الّصاحلَِ 

 ويف كثري من اآلايت ، يؤكد هللا سبحانه على اإلميان والعمل الصاحل .

الشيء نفسه ابلنســبة للكتــاب املقــّدس ، مثــل الرجــل الــذي ســأل عيســى )عليــه الســالم( كيــف 
(؟ إّن هــذا لشــيء غريــب ، مــادام أنــّه 20-18نــصّ 18قــا:ينبغــي لــه أن يعمــل لــريث احليــاة األبديــة )لو 

تقــرر أّن اخلـــالص يف أن تــؤمن مبـــوت وبعـــن عيســى )عليـــه الســالم( ، لكـــن هـــا هــو ذا عيســـى )عليـــه 
 السالم( جييب السائل  ّن ليس له إالّ أن حيف  وأن يعمل ابلوصااي .

خلالص سيكون ابإلميــان ( عيسى )عليه السالم( يؤكّد  ّن ا45-34نصّ 25حىّت أّن يف مىّت :)
واألعمــال ، وأّن إرث امللكــوت ســيكون للــذين قــاموا  عمــال صــاحلة .نفــس األمــر يف رســالة يعقــوب 

( اليت تشري إىل هذا املعىن :"اخلالص يكمن يف أن تعتقد إبله واحــد وأن 26-19نصّ 2(و)27نصّ 1)
ق أوامره ". ّّ  ُتطّب

دن قــُْل ِإّنَّــ وهو ما يتفق مع هذه اآلية الكرميــة: ) ـَهن َواحــِ ـَُهُكْم ِإلــَ ثْـُلُكْم يــُوَحَى ِإَاّ َأّنّــَآ ِإلــَ رن مــّ آ َأانَْ َبشــَ
َدا ِرْك ِبِعبـَـاَدِة رَبــِّه َأحــَ احِلاً َوالَ ُيشــْ ْليَـْعَمْل َعَمالً صــَ اآليــة:  -( ]ســورة: الكهــف َفَمن َكاَن يـَْرُجو ِلَقآَء رَبِّه فـَ

110.] 

 القيامة :-7

لَب مل يكــن عيســى –آواخــر القــرن التاســع عشــر  املكتشــف يف –حســب إجنيــل بــراناب  الــذي صــُ
 )عليه السالم( ، لكّنه على األصّح:"يهوذا اخلائن".

ــىّت  ــه الســــالم( )مــ ــّق إذ نفــــى أن يكــــون الــــذي صــــلب هــــو عيســــى )عليــ ــّد حمــ ــان جــ بطــــرس كــ
ه ال 75-69نــــصّ 26: يعرف الذي ُصلب. (، بــــل ابتهــــل وأقســــم  نــــّ
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للمــوت ، فــار صــنع املعجــزة  ن جعــل يهــوذا يشــبه لقــد كــان يهــوذا هــو الــذي اعتقــل َوُوضــع 
 عيسى )عليه السالم( ، وكل الّناس أخطؤوا .

ا ) القــرآن يقــول يف هــذا املوضــوع : وَل اّللِّ َومــَ ْرمَيَ َرســُ ــَ َن م ــْ ى اب يَح ِعيســَ ا اْلَمســِ ــَ ْوهلِِْم ِإاّن قـَتَـْلن ــَ َوقـ
ّبَه هلــَُْم َوِإّن  ـَِكن شــُ ٍم ِإالّ اتـّبـَـاَع قـَتَـُلوُه َوَما َصَلُبوُه َولــَ ْن ِعلــْ ا هلــَُْم بــِِه مــِ ُه مــَ ّك ّمنــْ ي شــَ وْا ِفيــِه َلفــِ الــِّذيَن اْختَـَلفــُ

ّّّن َوَما قـَتَـلـُـوُه يَِقينــاً ] اَن اّلّلُ َعزِيــزاً َحِكيمــًا] [157ال ِه وَكــَ ُه اّلّلُ ِإلَيــْ  -( ]ســورة: النســاء [158بــَل رّفـَعــَ
 [.158-157اآلية: 

 
 التثلين )ألوهية عيسى(:-8

 عقيدة التثلين هــي أكــرب هبتــان عرفتــه البشــرية ، إيّن مقتنــع  ّن ال أحــد مــن الّنصــارى ميلــك إنّ 
اليقــني علــى التثليــن ، لــذا فالشــّك يف قلــوهبم أكيــدا مؤكــدا ، مــن أجــل ذلــك ، فالشــّك يعتــرب عنــد 

 .الّنصراين العدو األكرب لعقيدهتم بعد الشيطان 

كارت،"أن تشّك "معناه : أن تُفكر وأن تطرح أسئلة "الشّك يؤدي إىل احلقيقة "، كما يقول دي
 لتفهم ، وكل هذا يعترب خطرا ابلنسبة للّنصراين .

هذا األخري ، وبدون أن يُدرك أّن العقل هو الذي حيثه لكي يفكر يف عقيدة تقّبلها بال تَبَصر ، 
 ن عقله!يعتقد حينذاك أّن الشيطان هو الذي يهامجه ، وجيب عليه ابستمرار أن يطرده م

أبــدا هــذه العقيــدة !ال داعــي أن نعــود إىل التناقضــات  ال يقبــل إن اإلنســان الــذي ميلــك عقــال 
املوجــودة يف عقيــدة التثليــن ، لقــد برهنـّـا علــى ذلــك بنصــوص مــن الكتــاب املقــّدس ، مثّ ملــاذا "مراوغــة 

 ا للعقل؟أليس اإلميان ابر الواحد األحد أكثر إطمئناان للقلب ، وتثبيتالتثلين "هذه ؟

 [39اآلية:  -( ]سورة: يوسف أََأْراَببن ّمتّـَفّرُقوَن َخرْين َأِم اّلّلُ اْلَواِحُد اْلَقّهارُ ) 

أمحد ديدات كان جّد حمّق عندما حتّدى الّنصارى أن يقّدموا نّص واحد أيــن يقــول فيهــا عيســى 
 ".)عليه السالم( :"أان هللا "أو "أعبدوين

  طبعا ال توجد!

ْرمَيَ َوقـَـاَل ) يف هــذا املوضــوع : جــاء يف القــرآن يُح ابــُْن مــَ َو اْلَمســِ َر الـّـِذيَن قـَـاُلَوْا ِإّن اّلّلَ هــُ ْد َكفــَ َلقــَ
ّرَم اّلّلُ َعَليــهِ  ْد حــَ ِرْك اِبّللِّ فـَقــَ ْأَواُه النّــ اْلَمِسيُح اَيَبيِنَ ِإْسَرائِيَل اْعُبُدوْا اّلّلَ َرّك َورَّبُكْم ِإنُّه َمن ُيشــْ اُر  اجْلَنـّـَة َومــَ

دن َوِإن  [72َوَما لِلّّاِلِمنَي ِمْن أَنَصاٍر( ] لَّقْد َكَفَر اّلِذيَن قَاُلَوْا ِإّن اّلّلَ َ ِلُن َثالَثٍَة َوَما ِمْن ِإلَـٍَه ِإالّ ِإلَـَهن َواحــِ
َذابن أَلــِيمن( ] ُهْم عــَ نـْ تَـْغِفُرونَُه َأفــَالَ  [73مّلْ يَنتَـُهوْا َعّما يـَُقوُلوَن لََيَمّسّن اّلِذيَن َكَفُروْا مــِ  يـَُتوبــُوَن ِإىَلَ اّللِّ َوَيســْ
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 [.74 -72اآلية: -]سورة: املائدة  [(74َواّلّلُ َغُفورن رِّحيمن ]

عيســى )عليــه الصــالة والســالم ( مــا هــو إالّ بشــر ، ورســول مــن هللا ، ألــيس هــو القائــل : "أان 
 (.40نّص  8الذي كلمكم ابحلّق كما مسعته من هللا ")يوحنا :

ُرَوْا ِإالّ لِيَـْعبــُدُ اختــَّ )  ــِ آ أُم ْرمَيَ َومــَ َن مــَ ــْ يَح اب ن ُدوِن اّللِّ َواْلَمســِ اهَنُْم َأْراَبابً مــّ ارَُهْم َورُْهبــَ ـَهاً ُذَوْا َأْحبــَ ــَ َوْا ِإل
 [.31اآلية:  -( ]سورة: التوبة َواِحداً الّ ِإلَـََه ِإالّ ُهَو ُسْبَحانَُه َعّما ُيْشرُِكونَ 

 

واضح ، مثلما أتّكد من أنّه يوجد فرق بني ما لّقنه عيسى  )عليه أخي القار  ؛إنّه جلّد 
 (.الصالة والسالم ( وما يلّقنه الّنصارى حول حقيقة عيسى )عليه الصالة والسالم
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 مةـــخات
 

ها قضية حياة أو موت ، جّنة أو انر  ّّ !فالشخص الذي التَّفَكر يف هللا أمر جّدي ومهم ، إّن
 .أو دين ينبغي عليه أوال أن يتأمل ويبحن ويطلب الّنصح قبل أن يستعجل  يريد أن يلتزم  ي عقيدة

ختّيلوا معي صدمة وخيبــة أمــل ذلــك الّنصــراين الــذي بعــد املــوت يكتشــف إهلــا مــا عرفــه قــطّ  يف 
 !.حياته !

 ما تعلمته من جتربيت النصرانية .–إذن –هذا هو 

 طة الشيطان.احلمد ر ،اآلن بعد أن فتح هللا عيناي أدركت جّيدا خ

راين مل تكــن االّ تزيينــا وكيــدا مــن  إكتشفت أّن السعادة والطمأنينة الــيت كنــت أحــّس هبــا وأان نصــّ
 .الشيطان ليضلين ويضّل كثريا من الّناس

يــة: اآل -( ]سورة: األعــراف ِإهّنُُم اخّتَُذوا الّشَياِطنَي َأْولَِيآَء ِمن ُدوِن اّللِّ َوحَيَْسُبوَن َأهّنُم ّمْهَتُدونَ ) 
30] 

عليــه –لألسف الكبري ، الّنصارى يّّنون ويعتقدون أّن هللا هداهم لنوره ، يف حني أّن الشيطان 
ولّيهم ، يضلهم وحيثهم على أن ندعوا ويضّلوا اآلخرين ، ألّن الذي ال يعبد هللا ، اإلله احلــّق  -اللعنة

 األحد ، حتما سيعبد الشيطان .

ُر َأن )  ّل ِإّن اّلّلَ الَ يـَْغفــِ ْد ضـــَ ِرْك اِبّللِّ فـَقــَ ن ُيشـــْ آُء َومــَ ن َيشـــَ َك ِلمــَ ا ُدوَن َذلـــِ ُر مــَ ِه َويـَْغفـــِ َرَك بــِ ُيشـــْ
اَلالً بَِعيـــدًا] ْيطَاانً ّمرِيـــداً ] [116ضـــَ ْدُعوَن ِإالّ شـــَ ِه ِإالّ ِإاَن ً َوِإن يـــَ ن ُدونـــِ ْدُعوَن مـــِ ُه اّلّلُ 117ِإن يـــَ [ لَّعنـــَ

اِدَك نَ  ــَ ْن ِعبـ ــِ َذّن مـ ــِّ اَل ألختـ ــَ ــاً ]َوقـ يباً ّمْفُروضـ ــِ ّتُكّن آَذاَن  [118صـ ــَ بــ َرهّنُْم فـََليـُ ــُ نّـُهْم َوألمـ ــَ ّلنّـُهْم َوالَُمنّـيــ ــِ َواُلضـ
َر خُ  ْد َخســِ ن ُدوِن اّللِّ فـَقــَ اً مــّ ــّ ْيطَاَن َولِي ِذ الشــّ ن يـَّتخــِ َق اّللِّ َومــَ رّيُّن َخلــْ َرهّنُْم فـََليـُغــَ اِم َوأَلمــُ َراانً ّمِبينــاً األنـْعــَ ســْ

َها 120مُيَّنيِهْم َوَما يَِعُدُهْم الّشْيطَاُن ِإالّ ُغُروراً ]يَِعُدُهْم وَ  [119] [ ُأْولَـَِئَك َمْأَواُهْم َجَهّنُم َوالَ جيَُِدوَن َعنـْ
 [.121 -116اآلية: -]سورة: النساء ( [121حمَِيصا ]

بقا أرأيتم إىل مكر الشيطان ؟!"يَعدهم وميّنيهم  "أي يُوهم الّنصارى أهّنم انجون ومغفور هلم مس 
 !وأّما املسلمون فيؤمنون ابملسيح احلّق أنّه رسول من عند هللا.

أّما الشيطان ؛ فلقد جنح يف إيهام الّناس  ّن عيســى )عليــه الســالم( إلــه ، رغــم أن يوحنـّـا حــّذر 
 (.3-1نصّ  4يوحنا : 1من هذا ، ونصح إبختبار األرواح ملعرفة هل هي من هللا )

ــارى يؤمنــــون إبلــــه مل يو  .-رمحه هللا  –!مثلما أشار إليه أمحد ديدات  جــــد قــــّط إّن الّنصــ
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( تنطبــق  امــا علــى جتــربيت 23-1)13إيّن أعتقــد بــدون أي مبالغــة  ّن حكمــة الســامري )مــىّت:
الّنصرانية ،كنت األرض الطّيبة ، ولكمة الكتاب املقّدس أتت مثارها علــى قلــيب : النـّـاس حّرفــوه ، وأان 

 اإلجنيلية.حصّدت الشّك حول صدق الرسالة 

ــدهم ،  ــالن معتقـ ــى بطـ ــة علـ ــني القاطعـ ــم الرباهـ ــائرهم ، رغـ ــت بصـ ــن عّميـ ــارى مـ ــد يف الّنصـ يوجـ
يكابرون ويّصرون على سلوك سبيل العقيدة احملّرفة ، ويستمرون يف الكــذب علــى أنفســهم ، ويكــذبون 

 .على الّناس

األمــر  نفســهم يف هــؤالء النــّاس علــى خطــر !وال نســتطيع أن نعمــل  شــيئا هلــم إالّ إذا تــداركوا 
 ماذا ينفعهم الكرب واإلصرار اللذان يقوداهنم إىل انر جهنم ، واىل خسارة أنفسهم إىل األبد!!.

 (.32نصّ 7حىت أّن عيسى )عليه السالم( يقول عنهم كما يف )لوقا:

 "زّمران لكم فما رقصتم ، وندبنا لكم فما بكيتم ".

 [18اآلية:  -( ]سورة: البقرة الَ يـَْرِجُعونَ ُصّم ُبْكمن ُعْمين فـَُهْم وجاء يف القرآن ) 

نُين الّ يـُبْ )  وَن هبــَِا َوهلــَُْم َأعــْ ُروَن هبــَِا َوَلَقْد َذرَْأاَن جِلََهّنَم َكِثرياً ّمَن اجلِّْن َواإِلْنِس هَلُْم قـُلـُـوبن الّ يـَْفَقهــُ صــِ
 [.179اآلية:  -( ]سورة: األعراف َوهَلُْم آَذانن الّ َيْسَمُعوَن هِبَآ

وم القيامـــة عيســـى )عليـــه الســـالم ( يشـــهد ضـــّدهم وســـيرب  نفســـه أمـــام هللا مـــن جـــرائمهم يـــ 
 وظلمهم.

اَل )  ن ُدوِن اّللِّ قـــَ ـََهنْيِ مـــِ ــَ َي ِإلـ ُذوين َوأُمـــّ ــِّ اِس اختـ ْرمَيَ أَأَنـــَت قُلـــَت لِلنـــّ َن مـــَ ــْ ى ابـ اَل اّلّلُ يَِعيســـَ َوِإْذ قـــَ
ي َوالَ َأْعلـَـُم ُسْبَحاَنَك َما َيُكوُن ِاَ َأْن َأُقوَل َما لَ  ا يف نـَْفســِ ْد َعِلْمتـَـُه تـَْعلـَـُم مــَ ْيَس ِا حبَّق ِإن ُكنُت قـُْلتـُـُه فـَقــَ

ْم 116َما يف نـَْفِسَك ِإّنَك أَنَت َعالُّم اْلغُُيوِب ] [ َما قـُْلُت هَلُْم ِإالّ َمآ َأَمْرَتيِن ِبِه َأِن اْعبـُـُدوْا اّلّلَ َرّك َورَّبكــُ
هِ  ْيِهْم شــَ ْيٍء وَُكنــُت َعلــَ ّل شــَ َى كــُ ْيِهْم َوأَنــَت َعلــَ َتيِن ُكنــَت أَنــَت الّرِقيــَب َعلــَ َوفـّيـْ ــَ ا تـ يِهْم فـََلمــّ ُت فــِ ا ُدمــْ يداً مــّ

ِهيدن ] يمُ  [117شــَ ْر هلــَُْم فَِإنــَّك أَنــَت اْلَعزِيــُز احْلَكــِ ّذهْبُْم فـَـِإهّنُْم ِعبــَاُدَك َوِإن تـَْغفــِ  -( ]ســورة: املائــدة ِإن تـُعــَ
 [.118 -116اآلية: -ملائدة [ ]سورة: ا118اآلية: 

راين ، وبعــد  كانــت ا حادثــة مــع أمثــال هــؤالء النــّاس ، ففــي أحــد األايم ، وأان أحتــدث مــع نصــّ
عرض طويل ، أثبَت فيه حتريف الكتاب املقّدس وصدق الرســالة القرآنيــة ، فلــم جيــد أيــّة حجــة ليــدافع 

ختم قائال :"مهما يكن من األمر ، وحىت هبا ، وعوض أن يتوب إىل هللا ، إستحوذ الكرب على قلبه ، ف
 إن كان إله القرآن هو احلّق ، أُفّضل أن يلقيين يف الّنار ، عوض أن أعبده "فسبحان هللا!!.

 أدعو هللا أن يهديه لإلسالم ،إذ ال ّنلك له وألمثاله االّ الدعاء هلم ابهلداية .
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ون ويبحثــون بصــدق عــن هللا ، صنف من الّنصارى ، متواضعي القلوب ، حيب -ابملقابل–يوجد 
، يقــول هللا  ســيهتدون ، ألّن القــرآن ســيخربهم بكــّل احلقيقــة–إن شــاء هللا –عندما يكتشــفون اإلســالم 

َودّ تعاىل يف حّقهم : ) َرهَبُْم مــّ َدّن َأقـــْ ًة لََتِجَدّن َأَشّد الّناِس َعَداَوًة لّّلِذيَن آَمُنوْا اْليَـُهوَد َواّلِذيَن َأْشرَُكوْا َولََتجــِ
َتْكرِبُ  نَي َورُْهبـَـاانً َوَأهنــُّْم الَ َيســْ ُهْم ِقّسيســِ نـْ اَرَى َذلــَِك  َِّن مــِ َوِإَذا  [82وَن ]لّّلِذيَن آَمُنوْا اّلِذيَن قــَاُلَوْا ِإاّن َنصــَ

َن احلْــَقّ  نَـُهْم َتِفيُض ِمَن الّدْمِع ممّا َعَرُفوْا مــِ ُعوْا َمآ أُنِزَل ِإىَل الّرُسوِل تـََرَى َأْعيـُ نـَـا  مسَِ بـْ يـَُقولــُوَن رَبـّنـَـآ آَمنـّـا فَاْكتـُ
اِهِديَن ] َع الشــّ ْوِم  [83مــَ َع اْلقــَ ا مــَ ْدِخَلَنا رَبـّنــَ ُع َأن يــُ ّق َوَنْطمــَ َن احلــَْ آَءاَن مــِ ا جــَ ْؤِمُن اِبّللِّ َومــَ ا الَ نـــُ ا لَنــَ َومــَ

احلِِنَي ] ــّ ــَ  [84الصـ ن حَتِْتهـ ِري مـــِ ــَْ اٍت جتـ ــّ اُلوْا َجنـ ــَ ا قـ ــَِ َأَ هَبُُم اّلّلُ مبـ ــَ َزآُء فـ َك جـــَ ــِ ا َوَذلـ ــَ ِديَن ِفيهـ ــِ اُر َخالـ ــَْ ا األهنـ
 [.85 -82اآلية: -[ ]سورة: املائدة 85( ]اْلُمْحِسِننيَ 

اس مبختلـــف إعتقـــاداتكم ؛اســتجيبوا لنـــداء هللا خـــالقكم  أيهــا النصـــارى واليهــود ؛ بـــل أيّهـــا النــّ
 الواحد :

َنُكْم َأالّ نـَْعُبَد ِإالّ اّلّلَ َوالَ ُنْشِرَك ِبِه َشْيئاً َوالَ ُقْل أيََْهَل اْلِكَتاِب تـََعاَلْوْا ِإىَلَ َكَلَمٍة َسَوآ )  نَـَنا َوبـَيـْ ٍء بـَيـْ
ِلُمونَ  َهُدوْا  َِاّن ُمســْ  -( ]ســورة: آل عمــران يـَّتِخَذ بـَْعُضَنا بـَْعضاً َأْراَبابً ّمن ُدوِن اّللِّ فَِإن تـََوّلْوْا فـَُقولــُوْا اشــْ

 [.64اآلية: 

ليس الّنصارى واملسلمون فقط ، بــل كــّل البشــرية علــى وجــه األرض هذا هو إذن ما سيوّحد ، 
 ، إهّنا العودة إىل هللا الواحد ، واتّباع سبيل اإلسالم :

 [19اآلية:  -( ]سورة: آل عمران ِإّن الّديَن ِعنَد اّللِّ اإِلْساَلمُ ) 

َتِ  َغرْيَ اإِلْساَلِم ِديناً فـََلْن يـُْقَبَل ِمْنُه َوُهَو ) رِينَ َوَمن يـَبـْ َن اخْلَاســِ َرِة مــِ ( ]ســورة: آل عمــران يف ااَلخــِ
 [85اآلية:  -

وَن(  : دينن خالصن وقّيم َر النـّـاِس الَ يـَْعَلمــُ ـَِكّن َأْكثـــَ ّيُم َولــَ )َأَمَر َأالّ تـَْعُبُدَوْا ِإالّ ِإاّيُه َذلــَِك الــّديُن اْلقــَ
 [.40اآلية:  -]سورة: يوسف 

 دين مؤيّد بكتاب حمفوظ من هللا وحده :

ُّونَ )   [9اآلية:  -( ]سورة: احلجر ِإاّن حَنُْن نـَّزْلَنا الذّْكَر َوِإاّن َلُه حَلَاِف

 -( ]ســورة: النســاء َأَفاَل يـََتَدبـُّروَن اْلُقْرآَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعنِد َغرْيِ اّللِّ َلَوَجُدوْا ِفيِه اْخِتاَلفاً َكِثرياً ) 
 [.82اآلية: 

رتََ )  ِديثاً يـُفــْ اَن حــَ ْوٍم َما كــَ ًدى َوَرمحــًَْة لّقــَ ْيٍء َوهــُ ّل شــَ يَل كــُ ِه َوتـَْفصــِ ِديَق الــِّذي بــَنْيَ َيَديــْ ـَِكن َتصــْ َى َولــَ
 [.111اآلية:  -( ]سورة: يوسف يـُْؤِمُنونَ 



 

 

42 

هــذا هــو إذن القــرآن ، إنــّه نــور ملــن أراد أن يبصــر ، هدايــة ورمحــة ملــن أراد أن يســتقيم ، ولــيس 
 .بشيء ملن يقَرؤه  عني املوتى

ــه راّب ، وأن تعــيش ك ا ابر راضــيا ب لمــة "إســالم" تعــين "االستســالم واخلضــوع " ،أن تتعلــق كليــّ
 طوع أمره .

ه كـــان القـــدوة الكاملـــة يف  أبـــوان يف العقيـــدة ، إبـــراهيم )عليـــه الســـالم( كـــّرم كثـــريا مـــن هللا ، ألنـــّ
 خضوعه الّتام  ر .

ا كان من إبراهيم االّ أن يطيع ونضــع .ولقــد إذ أّن هللا أمره أن يذبح إبنه الذي حيبه كثريا ، فم
ــارة  ــه هبــذه العب ــه الســالم( حكمت ــّص 12كمــا يف) اجلامعــة :–اختصــر ســليمان )علي :"اتــّق هللا -(13ن

 ،واعمل بوصاايه ، تكن إنساان كامال ".

ذا وصــااي هللا ،  األمر نفسه ابلنسبة لعيسى )عليه السالم( ، كان خاضــعا ر ، وعــاا حيــاة ُمنفــّ
 :"بعثت ال ألعمل ما أريده أان ، بل ما يريده الذي أرسلين ".-(38نصّ 6كما يف )يوحنا :–يقول إذ 

د )صــلى هللا عليــه وســلم ( النمــوذج األمثــل يف خضــوعه ر ، يف حركاتــه  لقــد كــان رســولنا حممــّ
وع ونّراتــه وكلماتــه وأعمالــه ، بــل حــىت يف أبســط أمــر مــن حياتــه ، مــا هــذا ؟إالّ تعبــري عــن هــذا اخلضــ 

 والعبودية الّتامة ر سبحانه وتعاىل :

َر اّلّلَ َكثـِـرياً )  ْوَم اآلخــر َوذَكــَ و اّلّلَ َواْليـــَ اَن يـَْرجــُ ن كــَ َنةن ّلمــَ َوةن َحســَ وِل اّللِّ ُأســْ ْم يف َرســُ ( لَّقْد َكاَن َلكــُ
 [.21اآلية:  -]سورة: األحزاب 

الوضعية الكرمية )الســجود( مــا إّن املسلم وهو يضع جبهته على األرض أثناء صالته ، يف هذه 
هي إالّ إشارة إىل اخلضوع واإلعرتاف للخالق من طرف املخلوق ، فاملسلم إذن يعرب هبذه الطريقة عــن 

 خضوعه ر الواحد الذي هو أهل للحمد والعبادة.

املسلم يف صالته يضع جبهته على األرض ، هذه الوضعية الشريفة )السجود( ما هي إالّ تعبري 
وع واإلعرتاف للخالق من طرف املخلوق ، فاملســلم إذن يعــرب هبــذه الطريقــة عــن خضــوعه ر عن اخلض

 الواحد الذي هو أهل للحمد والعبادة.

اإلسالم هو الّدين احلق من هللا إىل الناس ، وإنّه ديــن مجيــع األنبيــاء واملرســلني )علــيهم الصــالة 
 والسالم(.

اجلســــدية أو االجتماعيــــة ، وال أن تعبــــد  فـــاخلالص احلقيقــــي لــــيس يف أن تستســــلم للشـــهوات
 الشيطان أو الّناس أو األصنام ،لكّنه يف احلقيقة إذعان واستسالم ر األحد مثّ القيام ابلعمل الصاحل :
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اَنُكمْ ) ــَ اُتوْا بـُْرهـ ــَ ْل هـ ــُ انِيّـُهْم قـ ــَ َك َأمـ ــْ اَرَى تِلـ ــَ وداً َأْو َنصـ ــُ اَن هـ ــَ ن كـ ــَ َة ِإالّ مـ ــّ ْدُخَل اجْلَنـ ــَ ن يـ ــَ اُلوْا لـ ــَ ُتْم َوقـ ــْ  ِإن ُكنــ
اِدِقنَي] ْم  [111صــَ ْيِهْم َوالَ هــُ ْوفن َعلــَ ـّـِه َوالَ خــَ ُرُه ِعنــَد رَب ُه َأجــْ نن فـَلــَ َو حُمْســِ ُه ّللِّ َوهــُ َلَم َوْجهــَ ْن َأســْ َى مــَ بـَلــَ
 [.112 -111اآلية: -]سورة: البقرة  ( [112حَيَْزنُوَن ]

؛فاإلســالم  صــعب روح لإلخــراجاآلن فقــط حتّققــت ملــاذا يقــول الّنصــارى أّن روح اإلســالم هــي أ
ابلنسبة هلم هو الوحيد يف هذا العامل  سره من بني مجيع العقائد والدايانت واإليديولوجيات الذي ميّثل 

ال ميكــن أن تصــمد أمــام نــور -وبكــل بســاطة–حتــّداي وخطــرا دامهــا للّنصــرانية ،  ألّن أكذوبــة التثليــن 
 .التوحيد

صــرخة احلــق هــذه مــن قلــب يريــد -يــرمحكم هللا–ت ؛إمسعــوا أعّزائــي املســلمني وعزيــزايت املســلما
 لكم اخلري يف احلياة الدنيا ، والسعادة يف اآلخرة.

 ال إله إالّ هللا".°إن حدث وقال لك نصراين :"يسوع هو هللا "، أجبه  ن :"

 °وإن قال لك :"هللا يتكون من ثالث "،قل له :

 [.1اآلية:  -( ]سورة: اإلخالص ُقْل ُهَو اّلّلُ َأَحدن ) 

°وإن أصــّر علــى أن يشــرح لــك  ّن :"األب إلــه ، واالبــن إلــه ، والــروح القــدس إلــه ، والثالثــة 
 يكّونون إهلا واحدا ،فأجبه  ّن:

 [39اآلية:  -( ]سورة: يوسف أََأْراَببن ّمتّـَفّرُقوَن َخرْين َأِم اّلّلُ اْلَواِحُد اْلَقّهارُ ) 

ْيئاً ِإّداً ]:  [88َولــَدًا ]َوقَاُلوْا اخّتََذ الّرمْحَـَُن )  ُتْم شــَ ْد ِجئـــْ ُه  [89َلقــَ َماَواُت يـَتَـَفطــّْرَن ِمنــْ اُد الســّ َتكــَ
َوَما يَنَبِغي لِلّرمْحَـَِن َأن يـَّتِخَذ َوَلداً  [91َأن َدَعْوا لِلّرمْحَـَِن َوَلدًا ] [90َوتَنَشّق األْرُض َوختَِّر اجْلَِباُل َهّدًا ]

 [..92 -88ة:اآلي -( ]سورة: مرمي  [92]

°وإن قال لــك : "عيســى مــات مــن أجــل خالصــك "،قــل لــه :إن كــان حقيقــة عيســى هــو هللا ، 
 !.فإّن هللا حّي ال ميوت أبدا

رك°  ّن :"عيســــى يــــدعوك ليغفــــر لــــك خطــــاايك ، وأن حيمــــل خطــــاايك علــــى  وإن أصــــّر وبشــــّ
 الصليب "،قل له :

 [135اآلية:  -عمران  ( ]سورة: آلَوَمن يـَْغِفُر الّذنُوَب ِإالّ اّللُّ )  

َها َوالَ َتِزُر َواِزرَةن ِوْزَر ُأْخَرىَ )   [.164اآلية:  -( ]سورة: األنعام َوالَ َتْكِسُب ُكّل نـَْفٍس ِإالّ َعَليـْ

 [38اآلية:  -( ]سورة: املدثر ُكّل نـَْفٍس مبَا َكَسَبْت رَِهيَنةن ) 

  :° وإن عاند بقوله :"الّنصرانية هي دين احلّق"، أجبه  نّ 
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 [.19اآلية:  -( ]سورة: آل عمران  ِإّن الّديَن ِعنَد اّللِّ اإِلْساَلمُ ) 

َتِ  َغرْيَ اإِلْساَلِم ِديناً فـََلْن يـُْقَبَل ِمْنُه َوُهَو يف ااَلِخَرِة ِمَن اخْلَاِسرِينَ )  ( ]سورة: آل عمــران َوَمن يـَبـْ
 [.85اآلية:  -

ر، ) ــد ، وأحسســت أّن قلبــه يتحجــّ رَ فـَلَ ° وإن عان ُهُم اْلُكفــْ نـْ َى مــِ ّس ِعيســَ آ َأحــَ ( ]ســورة: آل مــّ
 [.52اآلية:  -عمران 

،فاعلم أنّه أصبح أو سيصبح ولّيا وخادما للشيطان ، الــذي يــدعو ضــحاايه ليكونــوا مــن عــداد 
اخلاسرين ، ومن أصحاب اجلحــيم ، خــذ حــذرك إذن ، ألّن ســلوكهم الفــاتن طعــم ، وكلمــاهتم املعســولة 

 ، أال وهو "الشرك".حتوي على سّم قاتل 

افرح وامحد هللا على هذه النعمة ،كن معتّزا من كونك مســلما خاضــعا ر ، أعلنــه حيثمــا كنــت 
قــُْل ،احكه ألبنائك ، أكتبه علــى طاولــة قلبــك ، وقــل لكــّل شــخص يعيــب عليــك انتمائــك لإلســالم: )

رِِكنَي( ]ِإّنيِن َهَداين َرّكَ ِإىَلَ ِصَراٍد ّمْسَتِقيٍم ِديناً ِقَيمــاً مّ  َن اْلُمشــْ اَن مــِ ا كــَ َراِهيَم َحِنيفــاً َومــَ قــُْل  [161لـّـَة ِإبـــْ
اَلِمنَي ] ايت ّللِّ َرّب اْلعـــَ اَي َوممـــََ ِكي َوحَمْيـــَ اَليت َوُنســـُ ْرُت َوَأانَْ َأّوُل  [162ِإّن صـــَ َذِلَك أُمـــِ ُه َوبـــِ رِيَك لـــَ الَ شـــَ

ا َوالَ تــَِزُر ُقْل َأَغرْيَ اّللِّ أَْبِغي َرابًّ  [163اْلُمْسِلِمنَي ] هــَ ٍس ِإالّ َعَليـْ ّل نـَفــْ  َوُهَو َرّب ُكّل َشْيٍء َوالَ َتْكِسُب كــُ
وَن ] ُتْم ِفيــِه خَتَْتِلفــُ ــْ ُئُكْم مبــَِا ُكنـ ــّ نَـبـ ْرِجُعُكْم فـَيـُ ْم مــّ َرَى مُثّ ِإىَلَ رَّبكــُ  -( ]ســورة: األنعــام  [164َواِزرَةن ِوْزَر ُأخــْ
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اء ، ّن اإلســالم ســيّل دومــا شــاخما ،حــىت وإن كثــر أعــداؤه ، وحــىّت وإن  اعلمــوا ، أعّزائــي القــرّ 
 كيد له بكل املكائد املمكنة ، وسيواصلون الكيد من أجل أن يوهنوه .

لكن اإلسالم سيكون دوما منتصرا ،ألنّه بكل بساطة دين هللا رب العاملني !لذلك فإّن الكذب 
  أصحاهبا هم األقوايء يف نّر العامل أمجع :وشىّت األابطيل ستسقط وتضمحل ابلرغم من كون 

 [.21اآلية:  -( ]سورة: يوسف َواّلّلُ َغاِلبن َعَلَى َأْمرِِه َولَـَِكّن َأْكثـََر الّناِس الَ يـَْعَلُمونَ )

( ]سورة: األنبياء نَ َبْل نـَْقِذُف اِبحْلَّق َعَلى اْلَباِطِل فـََيْدَمُغُه فَِإَذا ُهَو زَاِهقن َوَلُكُم اْلَوْيُل ممّا َتِصُفو ) 
 [.18اآلية:  -

 فسبحان رّبك رّب العّزة عّما يصفون ، وسالم على املرسلني واحلمد ر رب العاملني.

 اللهّم فاشهد أيّن بّلغت وأنذرت .
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 انتهى .
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 لكل اتصال )نصائح ، توجيهات ،معلومات...(

 elbayane_dz@hotmail.comتوجه الرسائل إىل :

mailto:elbayane_dz@hotmail.com

